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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de desembre de 2009, aprovà la Llei electoral dels consells
insulars.

Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A)

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, regeix l’elecció de 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, la disposició
addicional primera 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, la disposició
addicional primera 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 l’àmbit
d’aplicació, 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, a l’article 5, l’administració electoral i defineix
únicament els òrgans que la componen (la Junta Electoral
Central, 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, l’article 6
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.
L’article 7 regula l’aspecte clau de la composició quantitativa
o numèrica de cada un dels tres consells insulars esmentats, i
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. L’article 8 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. En el títol III, l’article 9 inclou les figures de
l’administrador de candidatura i de l’administrador general.
L’article 10 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 I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1 
Àmbit d’aplicació

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. 
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2. Les eleccions al Consell Insular de Formentera es regeixen
pel que disposa la legislació electoral general per a les eleccions
municipals.

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

Article 2 
Dret de sufragi actiu

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. 

Article 3 
Dret de sufragi passiu

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.

Article 4 
Incompatibilitats

1. Totes les causes d’inelegibilitat ho són també
d’incompatibilitat.

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.

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
RÈGIM ELECTORAL

Article 5 
Administració electoral

1. En els processos electorals a què es refereix aquesta llei,
integren l’administració electoral la Junta Electoral Central, 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.

2. La junta de zona competent per a les eleccions al Consell
Insular de Mallorca és la Junta de Zona de Palma, al Consell
Insular de Menorca és la Junta de Zona de Maó i al Consell
Insular d’Eivissa és la Junta de Zona d’Eivissa.

Article 6 
Convocatòria d’eleccions

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.
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Article 7 
Sistema electoral

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.

Article 8 
Procediment electoral

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 III 
DESPESES I SUBVENCIONS ELECTORALS

Article 9 
Administrador de candidatura i administrador general

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 10 
Despeses i subvencions electorals

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.

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 i Hisenda, i s’ha de verificar
mitjançant l’aplicació, a les quantitats abans esmentades, del
coeficient deflacionista corrector de l’índex de preus de consum.

Disposició addicional primera 
Normativa supletòria 

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.

Disposició addicional segona 
Desplegament normatiu

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.

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 el
representant electe designat per cada una de les llistes electorals
que hagin obtingut representació.

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 les Illes Balears.

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.
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e) Els consellers electes han de prendre possessió davant la
mesa d’edat mitjançant jurament o promesa. 

Disposició transitòria segona 
Elecció del president

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

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 ordre de la mateixa llista.

c) Una vegada efectuades les consultes que consideri
escaients, la Mesa proposarà al ple el candidat que presenti més
signatures de consellers en suport a la seva candidatura i, en cas
d’empat, el que pertanyi a la llista electoral més votada.

d) El candidat proposat ha de presentar al ple el seu
programa polític i n’ha de solAlicitar la confiança.

e) Si el ple atorga la confiança al candidat per majoria
absoluta dels seus membres, el candidat és proclamat president.
Si no obté la majoria absoluta, la mateixa proposta s’ha de
sotmetre a nova votació i la confiança és atorgada per majoria
simple.

f) Si en aquestes votacions no s’obté la confiança del ple,
s’han de tramitar propostes successives en la forma prevista en
els apartats anteriors.

g) En el cas que hagin transcorregut quaranta-vuit hores a
partir de la primera votació per a la investidura i cap candidat no
hagi obtingut la confiança del ple, ha de ser proclamat president
qui encapçali la llista electoral que hagi obtingut el nombre més
alt de vots.

Disposició final única 
Entrada en vigor

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

A la seu del Parlament, a 10 de desembre de 2009.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de desembre de 2009, aprovà 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.

Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

B)

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 de 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
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.
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El Consell d'Estat, en el seu dictamen de dia 25 de juny de
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 Serveis pretén abastar un autèntic
mercat interior de serveis a la Unió Europea a través de
l’eliminació de les barreres legals i administratives que
actualment limiten el desenvolupament d’activitats de
serveis entre estats membres. Amb aquesta finalitat, se
suprimeixen amb caràcter general els requisits que
obstaculitzen les llibertats comunitàries, si bé es reconeix als
estats membres la possibilitat d’establir, excepcionalment i
justificada, règims d’autorització o requisits no
discriminatoris, proporcionats i basats en una raó imperiosa
d’interès general (definits a l’article 4.8 de la Directiva de
Serveis).

Tal com s’assenyalava al dictamen 99/2009, de 18 de
març, relatiu a l’avantprojecte de llei sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i al seu exercici -i es reiterava
després en el dictamen 779/2009, de 21 de maig, en relació
amb l’avantprojecte de llei de modificació de diverses lleis
per a la seva adaptació a la Llei Y/Y, sobre el lliure accés a
les activitats de serveis i al seu exercici , la Directiva inclou
una sèrie de principis i mesures que s’adrecen a aconseguir
els objectius següents:

 - Facilitar la llibertat d’establiment i la lliure prestació de
serveis a la Unió Europea, amb previsió d’un àmbit
d’aplicació ampli, on, amb caràcter general i sense perjudici
de l’existència de certs sectors exclosos i del reconeixement
de l’especificitat de determinades activitats, s’inclouen tots
els serveis prestats a canvi d’una remuneració.

- Simplificar tràmits i agilitar els procediments, amb
l’impuls d’una finestreta única per a la tramitació
electrònica.

 - Fomentar la qualitat dels serveis. Entre els mitjans
prevists a la norma comunitària per aconseguir aquest
objectiu, cal destacar la certificació voluntària de les
activitats o l’elaboració de cartes de qualitat, així com
l’aprovació de codis de conducta europeus.

- Reforçar els drets dels destinataris dels serveis en la seva
qualitat d’usuaris d’aquests serveis, formalitzant el dret dels
destinataris a utilitzar els serveis d’altres estats membres i a
obtenir informació sobre les normes que hi siguin aplicables,
independentment del lloc d’establiment i dels serveis oferts
per un prestador de serveis.

- Establir una cooperació administrativa efectiva entre els
estats membres, a fi de garantir un control eficaç de les
activitats de serveis a la Unió Europea i, alhora, evitar una
multiplicació dels controls. Es crea un mecanisme d’alerta
entre estats membres i es preveu la instauració d’un sistema
electrònic d’intercanvi d’informació entre estats membres.
[...]"

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 llibertat d’empresa, en definitiva, no empara entre
els seus continguts -ni en el nostre ordenament ni en d’altres
semblants  un dret incondicionat a la lliure instalAlació de
qualssevol establiments comercials en qualsevol espai i sense
cap sotmetiment al compliment de requisits i condicions, i fa cas
omís de les distintes normatives -estatals, autonòmiques, locals
que disciplinen múltiples aspectes de rellevància econòmica
com, entre d’altres, el comerç interior i l’ordenació del territori.
Aquesta queixa, per altra banda, ja ha rebut una motivació
detallada de rebuig per part d’aquest tribunal a la STC 225/1993
ja esmentada, en relació amb una llei anàloga valenciana.” (STS
227/1993, FJ 4).

II

Quant a la transposició de la Directiva, i a partir d’algunes
de les dades sobre l’activitat comercial a les Illes Balears, el
Consell Econòmic i Social de les Illes Balears ha recordat, en el
seu dictamen núm. 17/2009, de dia 28 de juliol, el 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 118 m2 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%.
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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
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”.

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 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:

a) No ser 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
on 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.
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• 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 els consumidors i d’evitar
sobrecàrregues en l’ús de determinades infraestructures i espais
públics.

Article 1

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

Es modifica l’apartat a) del punt 2 de l’article 11 de la Llei
11/2001, el qual queda redactat de la manera següent: 

“a) Ser consultat a solAlicitud del Govern sobre qualsevol
qüestió que afecti l’activitat comercial de les Illes Balears.”

Article 3

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

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:

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

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 comerços 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.

Els criteris per aplicar unes superfícies diferents a les
illes han estat motivats per raons d’interès general,
relacionats amb la distribució comercial, amb la protecció
mediambiental i de l’entorn urbà, amb l’ordenació del
territori i amb la preservació del patrimoni històric i artístic,
sense oblidar la diferent superfície de les illes.
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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 per a
l’obertura i el trasllat dels establiments individuals situats
dins els mercats municipals si tenen la superfície útil per a
l’exposició i la venda que fixa el punt anterior.

3. Quant a la modificació o ampliació dels establiments
comercials qualificats com a gran establiment comercial,
només serà exigible la llicència autonòmica si l’ampliació
supera el 25% de la superfície útil dedicada a exposició i
venda o si canvia l’activitat.

4. 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

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.”

Article 7

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 requereixen 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. La suspensió del termini legal no pot superar els
tres mesos.

7. 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.”

Article 8

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. 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.
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b) Documentació relativa al projecte:
1. Memòria descriptiva del projecte, signada per un
tècnic o tècnica competent, amb la indicació del
coordinador o la 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. Dita
acreditació es farà per qualsevol de les formes admeses
en dret i es referirà a la titularitat de la propietat o
únicament del seu ús.
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. 
2. Justificant del pagament de la taxa corresponent
segons la normativa d’aplicació.”

Article 9

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 el 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.

2. La resolució de l’expedient s’ha de formular,
motivadament, de conformitat amb els criteris següents:

a) L’establiment només es pot ubicar en sòl urbà
consolidat, definit en la legislació urbanística vigent.

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, s’ha d’acreditar mitjançant el corresponent
certificat de l’ajuntament.

Aquest certificat és vinculant per a la conselleria
competent en la resolució quan sigui obstatiu. 

c) L’estudi pertinent, redactat per un tècnic o una 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.

3. 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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4. En cas d’inactivitat administrativa, la persona interessada
pot instar la devolució de la taxa mitjançant el procediment
d’aplicació pels ingressos indeguts.”

Article 10

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 per causes imputables al
promotor 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.”

Article 11

1. Se suprimeix la darrera frase 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. 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 300 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

Se suprimeix la frase 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

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

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

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.

Article 16

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

Article 17

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.”
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Article 18

Se suprimeixen els articles 37, 38, 39, 40, 41 i 42 de la Llei
11/2001, els quals queden sense contingut.

Article 19

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

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.”

Article 21

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

“Article 58
Ordenació territorial de determinats equipaments comercials

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 22

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: 

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:

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.

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 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) 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.”
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Article 23

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

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.

3. D’acord amb l’article 6 de la Llei estatal 11/2007 que
reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se amb
l’administració pública a través de mitjans electrònics per
exercir els drets previstos en l’article 35 de la Llei 30/1992,
la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia en el termini
d’un any a contar des de la publicació de la present llei,
adaptarà tots els seus procediments i actuacions per
acomplir l’establert en la indicada Llei 11/2007.
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Igualment, en el termini d’un any, la Conselleria de
Comerç, Indústria i Energia adaptarà els procediments
administratius al que disposen els articles 5 (simplificació
dels procediments administratius) i 6 (finestreta única) de la
Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat
interior.

4. Els establiments comercials no considerats gran
establiment comercial i que tenguin una activitat
considerada per la Llei 16/2006 com una activitat innòcua,
podran ser iniciats pels seus titulars mitjançant el sistema de
declaració responsable, una vegada aprovada la normativa
reglamentària reguladora dels requisits d’aquesta
declaració.”

Article 25

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

“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 el 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 els
planejaments 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 no 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 26

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 27

Es modifica la disposició transitòria tercera de la Llei
11/2001, la qual queda redactada de la manera següent:

 “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 28

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. Només podran lliurar el certificat que
descriu l’annex d’aquesta llei els ajuntaments el planejament
dels quals hagi superat com a mínim l’aprovació inicial en
adaptació a la normativa comercial.

3. No obstant això, es poden aprovar les modificacions
d’instruments de planejament urbanístic general sempre que
tenguin com a objecte exclusiu alguna de les finalitats
expressades al punt 2 de la disposició addicional tercera de
la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial.”
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Article 29

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 30

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.”

Article 31

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:

“Article 421
Fet imposable

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.”

Article 32

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

1. La quota de la taxa a partir de l’entrada en vigor d’aquesta
llei i, en tot cas, per a l’any 2010 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.

2. El Govern de les Illes Balears podrà proposar anualment
la quota de la taxa d’acord amb la normativa aplicable, que
serà aprovada mitjançant la Llei de pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.”

Article 33

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.”

Article 34

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

“Disposició addicional quarta

Els establiments comercials amb superfície de venda
inferior a 700 m2 a l’illa de Mallorca, a 400 m2 a les illes
d’Eivissa i de Menorca, i a 200 m2 a l’illa de Formentera
que es trobin oberts al públic amb anterioritat al 17
d’octubre de 2006 i manquin de llicència d’instalAlació i
obertura i funcionament, seran exempts de la seva obtenció.
La no-exigibilitat del permís d’instalAlació i de la llicència
d’obertura i funcionament no suposarà l’exempció del
compliment de la normativa aplicable.”

Disposició transitòria única

Les solAlicituds de llicències municipals d’instalAlació i
funcionament, així com les d’obres referides a establiments
comercials, que no eren considerats com a gran establiment
comercial segons la legislació vigent amb anterioritat a la
publicació d’aquesta llei i que es trobin en tramitació a la seva
entrada en vigor, continuaran la tramitació conformement amb
la normativa anterior sense que els sigui d’aplicació la llei
present excepte en allò que els resulti més favorable.
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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.

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 ’à rea  d ’urban i sme  d’aques t  a jun tament  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 inicial:
Data d’aprovació provisional:
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.

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



BOPIB núm. 109 -  18 de desembre de 2009 3785

A la seu del Parlament, a 1 de desembre de 2009.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la InterpelAlació RGE núm.
12245/09, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política
d'immigració.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Encarnación
Pastor i Sánchez.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció i Immigració,
Josefina Santiago i Rodríguez.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble. Sra.
Marián Suárez i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt; l'Hble.
Sr. Miquel Àngel Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari
BLOC per Mallorca i PSM-Verds; i l'Hble. Sr. Miquel Àngel
Coll i Canyelles, del Grup Parlamentari Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica les Hbles. Sres.
Encarnación Pastor i Sánchez i Josefina Santiago i Rodríguez.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 14218/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a TurisLAB. (BOPIB núm.
104, de 11 de novembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.

La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15141/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Coll i Canyelles, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a resolució final de l'expedient
de reintegrament d'una subvenció. (BOPIB núm. 106, de 27 de
novembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Presidència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15153/09,
de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a previsions pressupostàries per
dotar el pacte sindical de legislatura signat amb la Mesa
Sectorial de Serveis Generals. (BOPIB núm. 106, de 27 de
novembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15154/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reforma integral de la Platja de
Palma. (BOPIB núm. 106, de 27 de novembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15139/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa Comenius. (BOPIB
núm. 106, de 27 de novembre de 2009).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15140/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a grans dependents.
(BOPIB núm. 106, de 27 de novembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials, Promoció
i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15142/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a projecte per a un nou hospital
a Eivissa. (BOPIB núm. 106, de 27 de novembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Salut i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15150/09,
de l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a acomiadament del Sr.
José Ramón Olives de l'IBABSA. (BOPIB núm. 106, de 27 de
novembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Agricultura i Pesca.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15136/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a valoració de la campanya de neteja de torrents
de l'any 2009. (BOPIB núm. 106, de 27 de novembre de 2009).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 1

de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE núm. 15152/09,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultats de la reunió amb el
ministre de Justícia. (BOPIB núm. 106, de 27 de novembre de
2009).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior i
Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de desembre de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 14246/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
relació amb el programa Proagro. (BOPIB núm. 105, de 20 de
novembre de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de desembre de 2009, rebutjà la Moció RGE núm. 14343/09, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a política esportiva del
Govern de les Illes Balears. (BOPIB núm. 106, de 27 de
novembre de 2009).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  27
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 15151/09.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de desembre de 2009, va quedar retirada la pregunta
esmentada, presentada per la diputada Sra. Carme Castro i
Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
adquisició de l'antic edifici de Carreteres a Eivissa per destinar-
lo a habitatges de protecció oficial, publicada en el BOPIB núm.
106, de 27 de novembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el ple RGE núm. 15155/09.

En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
1 de desembre de 2009, va quedar ajornada, atesa l'absència del
president del Govern qui l'havia de contestar, la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Sr. Francesc Fiol i Amengual,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts regressius
en matèria d'educació i salut, publicada al BOPIB núm. 106, de
27 de novembre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament, en sessió
de dia 3 de desembre de 2009, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 14010/09, relativa a inclusió
de clàusules socials en els procediments de contractació, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1.El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que, en la mesura permesa per l’ordenament
jurídic, utilitzi les clàusules socials en els plecs de condicions de
la contractació pública, com a un instrument eficaç de la lluita
contra l’exclusió social en les seves diverses manifestacions i
d’incorporació laboral de persones amb discapacitat o especials
dificultats d’accés a la feina, de manera que contribueixi a
reduir el risc d’exclusió, tot incorporant criteris socials,
ambientals i altres polítiques públiques en la contractació de
l’Administració de la comunitat autònoma i del seu sector
públic.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a desenvolupar les possibilitats que ens dóna
l’ordenament jurídic vigent, per introduir clàusules socials en
l’adjudicació i en l’execució dels contractes que es donin a les
administracions públiques de les Illes Balears, i que al mateix
temps, determinin les mesures jurídiques, financeres i
organitzatives necessàries per aplicar l’acord pres.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir els mecanismes adients per promoure que
les empreses i organitzacions en general de la CAIB incloguin
clàusules socials a les seves contractacions, de tal manera que
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es pugui afavorir l’aplicació d’aquest mecanisme de
responsabilitat social corporativa."

A la seu del Parlament, 15 de desembre de 2009.
El secretari:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.
La presidenta:
Isabel Llinàs i Warthmann.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de
2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12123/09, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa als fullets informatius del Servei 112 a Eivissa
i Formentera (I). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior
i Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de
2009, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 12124/09
i 12125/09, de l'Hble. Sr. Diputat José María Rodríguez i
Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relatives als fullets
informatius del Servei 112 a Eivissa i Formentera (II i III).
(BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de 2009).

Les contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior
i Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de
2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12126/09, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presència de la Conselleria d'Interior a la Fira
Integra+Seguretat (I). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de
2009).

La contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior
i Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de
2009, debaté la Pregunta RGE núm. 12127/09, de l'Hble. Sr.
Diputat José María Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a presència de la Conselleria d'Interior a la Fira
Integra+Seguretat (II). (BOPIB núm. 93, d'11 de setembre de
2009).

La contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Innovació, Interior
i Justícia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 2 de desembre de 2009, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 12822/09, 12823/09 i 12824/09, de l'Hble.
Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a increment de l'IVA (I, II i IV). (BOPIB
núm. 98, de 9 d'octubre de 2009).

Les contestà en la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 2 de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 13273/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a increment de l'IVA.
(BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 2 de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 13272/09, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Flaquer i Riutort, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a resultats del programa de
Turisme sènior europeu. (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre de
2009).

La contestà en la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 2 de desembre de 2009, debaté conjuntament
les Preguntes RGE núm. 12827/09, 12828/09, 12829/09 i
12830/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i Barceló,
del Grup Parlamentari Popular, relatives a nova plataforma
tecnològica (I-IV). (BOPIB núm. 97, de 2 d'octubre de 2009).

Les contestà en la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 2 de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 12831/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a centre
d'innovació tecnològica del turisme de Microsoft. (BOPIB núm.
98, de 2 d'octubre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 2 de desembre de 2009, debaté la Pregunta RGE
núm. 12832/09, de l'Hble. Sra. Diputada Assumpta Vinent i
Barceló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a foment del
consum de productes autòctons per part del sector turístic.
(BOPIB núm. 98, de 2 d'octubre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 3 de desembre de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 13290/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament a entitats sense ànim de lucre (I). (BOPIB núm. 99, de
16 d'octubre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

L)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 3 de desembre de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 13291/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament a entitats sense ànim de lucre (II). (BOPIB núm. 99,
de 16 d'octubre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 3 de desembre de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 13292/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament a entitats sense ànim de lucre (III). (BOPIB núm. 99,
de 16 d'octubre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 3 de desembre de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 13293/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions socials anticrisi (I). (BOPIB núm. 99, de 16 d'octubre
de 2009).

La contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 3 de desembre de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 13294/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions socials anticrisi (II). (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió d'Assumptes Socials del Parlament de les Illes

Balears, en sessió de dia 3 de desembre de 2009, debaté la
Pregunta RGE núm. 13295/09, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Serra i Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions socials anticrisi (III). (BOPIB núm. 99, de 16
d'octubre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió la representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sra. Consellera d'Afers Socials,
Promoció i Immigració.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

Q)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de desembre de 2009,
debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 12467/09 i
12469/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés i Hachero, del
Grup Parlamentari Popular, relatives a màster en formació de
professorat a Menorca i al seu cost. (BOPIB núm. 95, de 25 de
setembre de 2009).

Les contestà en la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

R)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de desembre de 2009,
debaté la Pregunta RGE núm. 12468/09, de l'Hble. Sr. Diputat
Josep S. Gornés i Hachero, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a plans d'evacuació de les escoles de Menorca. (BOPIB
núm. 95, de 25 de setembre de 2009).

La contestà en la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Educació i Cultura.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.
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2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,

davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre política del
Govern en relació amb les depuradores d'Eivissa i Formentera
(RGE núm. 11714/09).

A la Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2009, tengué
lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi
Ambient, qui, acompanyat del cap de Relacions Institucionals,
de la directora executiva de l'ABAQUA i del president de la
Comissió de Medi Ambient, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Medi Ambient,

davant la Comissió d'Ordenació Territorial, sobre política del
Govern en relació amb les depuradores d'Eivissa i Formentera
(RGE núm. 11714/09).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre de
2009, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, qui, acompanyat del director
general d'Emergències, de la directora gerent de GEIBSAU i de
cap de Gabinet, informà sobre el tema esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller d'Educació i

Cultura, sobre les actuacions i la política seguida pel Govern
de les Illes Balears en quant a l'ensenyament de música i dansa
(RGE núm. 5849/09).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de desembre de 2009,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura, qui, acompanyat del director general de
Formació Professional, de la cap de Gabinet, de la cap de
Premsa i del secretari de Gabinet, informà sobre el tema
esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

13990/09.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió dels dies 9 i 10 de desembre de 2009,
procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l'any 2010, publicat al BOPIB núm. 101, de 29
d'octubre d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 15350/09, de l'Hble. Sr. Diputat Josep S. Gornés
i Hachero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a llocs de
feina que es perdran a les Illes Balears quan es posin en marxa
les noves oficines liquidadores. (Mesa de 17 de desembre de
2009).

RGE núm. 15351/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a indemnitzacions abonades al Sr. Francisco Carceles. (Mesa
de 17 de desembre de 2009).

RGE núm. 15352/09, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nombre de pacients traslladats a centres sanitaris fora de la
nostra comunitat. (Mesa de 17 de desembre de 2009).

Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants llocs de feina es perdran a les Illes Balears quan es
posin en marxa les noves oficines liquidadores de diversos
imposts i tributs que pensa impulsar el Govern de les Illes
Balears? Especifiqueu-ne el còmput per a cada una de les Illes.

Palma, a 10 de desembre de 2009.
El diputat:
Josep S. Gornés i Hachero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

S'ha pagat alguna indemnització al recentment cessat Gerent
de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, Sr. Francisco
Carceles? En cas afirmatiu, quina és la quantitat?

Palma, a 10 de desembre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el nombre de pacients traslladats a centres sanitaris
fora de la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 10 de desembre de 2009.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 12802/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, relativa a
temporada turística a Menorca. (BOPIB núm. 98, de 9
d'octubre de 2009).

Com valora el Govern la temporada turística a Menorca?

Des del Govern de les Illes Balears i des de la Conselleria de
Turisme som conscients que la temporada turística no ha estat
del tot bona en totes les illes.

L'illa de Menorca també ha patit les conseqüències de la
crisi al igual que les altres illes. No obstant això, però, les
conseqüències haguessin pogut ésser molt pitjors. És per això
que creim que, dins la difícil situació en la que vivim
actualment, hem aguantat el temporal.

Les estadístiques més destacables són les següents:

• Les dades d'ocupació hotelera de Menorca ens indiquen, fins
a finals de setembre, un descens global d'un 12%.

• El descens més marcat ha estat del turista britànic.
• L'entrada de turistes per via aèria i marítima també ha

disminuït.
Així i tot cal destacar que a Menorca els establiments

hotelers de 3 i 4 estrelles han mantingut ocupacions superiors al
80%. De fet, el mes de juliol s'ha arribat a un 80% d'ocupació i
el mes d'agost al 89%. Dades molt semblants a l'any 2008.

Un fet important i que cal destacar és que el descens que
hem experimentat s'ha concentrat en els complexes turístics
d'apartaments, amb el règim de "self-catering", quasi sempre
demandats per famílies britàniques, i que ara pateixen la
recessió econòmica i la pèrdua de valor de la seva moneda, la
lliura.

Cal destacar també vàries dades i valors positius com són
que el descens de visitants estrangers, sobretot els britànics, ha
estat compensat pels turistes espanyols en els mesos de juliol i
agost. Per altra banda, també és una bona notícia la publicada en
premsa fa un parell de setmanes en la qual s'afirmava que: "Maó
igualarà el record de creuers de fa 10 anys a l'any 2010".

Palma, 27 de novembre de 2009.
El conseller de Turisme:
Miquel Nadal i Buades.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 13869/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a retorn dels
Bous de Costitx. (BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre de 2009).

Quines gestions ha efectuat fins ara la Conselleria
d'Educació i Cultura per tal d'aconseguir el retorn dels Bous
de Costitx a Mallorca?

En recent visita efectuada pel director general de Cultura a
la directora general de Belles Arts del Ministeri de Cultura, Sra.
Ángeles Albert, aquesta es va ratificar en el compromís
manifestat al seu moment per l'exministre de Cultura, Sr. César
Antonio Molina, en el sentit de donar suport i colAlaborar en la
rehabilitació de les infraestructures dels centres culturals
dependents de la conselleria d'Educació i Cultura, especialment
en allò que fa referència a la modernització i adequació
d'aquestes a les exigències contingudes en el document
denominat Pla de modernització de centres culturals de les
Illes Balears. 

Aquesta és una condició sine qua non perquè els Bous de
Costitx, actualment dipositats al Museu Arqueològic Nacional
de Madrid, puguin ser objectes d'una exhibició temporal en
alguna de les sales del Museu de Mallorca, centre de titularitat
estatal que a hores d'ara està essent objecte d'una profunda
reforma en gairebé totes les seves dependències i departaments.
El ministeri s'ha pronunciat també a favor que les peces
s'exposin en un altre centre o institució de caràcter públic o
privat, sempre que aquests reuneixin les condicions adients per
a l'esmentada exhibició provisional.

Palma, 18 de novembre de 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.
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Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 12802/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a places
d'oncòleg de l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm. 102, de 30
d'octubre de 2009).

Quines gestions ha fet la Conselleria de Salut per cobrir les
places d'oncòleg vacants o per baixa de l'Hospital Mateu
Orfila?

El Servei de Salut i la Gerència de l'àrea de Salut de
Menorca treballen de manera intensa en un conjunt de mesures
per fer possible la incorporació de nous professionals, tant en
atenció primària com en especialitzada, en casos que existeixi
necessitat de cobertura.

Aquestes mesures es poden resumir en tres grans grups:
1. Mesures de recerca activa per contractar metges per a les

Illes Balears.
2. Mesures relacionades amb les convocatòries públiques de

places. Com vostè sabrà, la Conselleria de Salut i Consum
ha creat una oferta pública d'ocupació que donarà
l'oportunitat a molts professionals d'estabilitzar el seu lloc
de feina.

3. Mesures relacionades amb l'acolliment i la fidelitzacio.
Des de l'Hospital Mateu Orfila venim presentant ofertes de

treball per a oncòlegs en el principal fòrum professional del
país, la SEOM (Societat Espanyola d'Oncologia Medica).
ParalAlelament hem enviat ofertes de treball als principals
hospitals del país, així com ens hem posat en contacte amb
diversos professionals que podrien venir a l'illa.

Palma, 23 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 13909/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a increment del
servei de psiquiatria infantil de Menorca. (BOPIB núm. 102,
de 30 d'octubre de 2009).

Quines previsions té la Conselleria de Salut per
incrementar el Servei de Psiquiatria Infantil a Menorca?

L'equip de Salut Mental Infantil i Juvenil que actualment
treballa a Menorca dóna una resposta adequada a la demanda
d'atenció en salut mental infantil de l'illa. Cal acabar
d'implementar progressivament els equips de Salut Mental
Infantojuvenil augmentant el temps de dedicació del psiquiatra
a jornada completa (actualment dedica 4 dies a la setmana a
Infantojuvenil), incorporant una nova infermera en salut mental
infantojuvenil i una treballadora social a temps parcial.

Amb aquestes incorporacions i reorganització assistencial la
Unitat de Salut Mental Infantojuvenil de Menorca podria, a més
de seguir amb la seva tasca actual, realitzar noves activitats com
la promoció de la salut i prevenció de la malaltia mental en
grups de risc, millorar el vincle amb les escoles i els instituts, fet
que la convertirien en una Unitat Terapèutica Educativa (o de
Suport) funcional i, en definitiva, adoptar una orientació més
comunitària.

A més, es treballa en la creació, a totes les àrees de Salut
Mental, d'un procés multimodal i esglaonat, per a la valoració

i diagnòstic dels Trastorns de l'Espectre Autista (TEA), que
contempla la creació d'un grup d'assessorament multidisciplinar
a Menorca, constituït per professionals dels equips de Salut
Mental Infantojuvenil de l'àrea, conjuntament amb Educació i
Afers Socials.

Palma, 23 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 13910/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a increment dels
serveis de salut mental a nins i a joves de Menorca. (BOPIB
núm. 102, de 30 d'octubre de 2009).

Quines previsions té la Conselleria de Salut per
incrementar el Servei de Salut Mental per a nins i joves a
Menorca?

L'equip de Salut Mental Infantil i Juvenil que actualment
treballa a Menorca dóna una resposta adequada a la demanda
d'atenció en salut mental infantil de l'illa. Cal acabar
d'implementar progressivament els equips de Salut Mental
Infantojuvenil augmentant el temps de dedicació del psiquiatra
a jornada completa (actualment dedica 4 dies a la setmana a
Infantojuvenil), incorporant una nova infermera en salut mental
infantojuvenil i una treballadora social a temps parcial.

Amb aquestes incorporacions i reorganització assistencial la
Unitat de Salut Mental Infantojuvenil de Menorca podria, a més
de seguir amb la seva tasca actual, realitzar noves activitats com
la promoció de la salut i prevenció de la malaltia mental en
grups de risc, millorar el vincle amb les escoles i els instituts, fet
que la convertirien en una Unitat Terapèutica Educativa (o de
Suport) funcional, millorar la interrelació amb la Fiscalia de
Menors i, en definitiva, tenir una orientació més comunitària.

Palma, 23 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 13911/09, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a mesures amb
relació al centre de salut del canal salat a Ciutadella. (BOPIB
núm. 102 de 30 d'octubre del 2009).

Quines mesures pensa prendre la conselleria de Salut per
disminuir la pressió assistencial de medicina de família i
pediatria al Centre de Salut del Canal Salat de Ciutadella de
Menorca?

Actualment les dades comparatives del Centre de Canal
Salat amb els altres centres de salut de l'illa no diferencien
negativament al Canal Salat. La pressió assistencial al Canal
Salat ha disminuït des de l'any 2007, passant de tenir el metges
una mitja de 1882 pacients/metge a 1727 pacients/metge. La
pressió assistencial es manté en les mateixes xifres que el 2007,
essent de 35,4 pacients/consulta. En el cas de pediatria el
nombre de fillets per pediatre també ha davallat, essent el 2007
de 1480 i el 2009 de 1379. Les mesures de gestió de la demanda
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són les mateixes que s'apliquen a l'atenció primària amb caràcter
general.

Palma, 23 de novembre de 2009.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 13917/09, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat José Simón Gornés i Hachero, relativa a cost
recepció a Washington. (BOPIB núm. 102, de 30 d'octubre de
2009).

Quin cost va tenir la recepció que el Govern de les Illes
Balears va oferir el dijous 15 d'octubre a Washington?
Explicar i detallar les partides i conceptes de despesa.

Els conceptes de despesa i partides de la recepció que
l'Institut d'Estudis Baleàrics va oferir, en representació del
Govern de les Illes Balears, el passat 15 d'octubre, a
Washington són els següents:

Concepte Despesa
(euros)

Partida

Catering 7.490 i 71 101 455 C01/64 
000/00

Transport per via aèria dels
productes per a
l'Ambaixada d'Espanya a
Washington

7.230i 71 101 455 C01/64 
000/00

Disseny, producció i
impressió dels planells 10.996,80 71 101 455 C01/64 

000/00

Edició i post producció del
vídeo de presentació de les
Illes Balears a Washington 1.026,60 71 101 455 C01/64 

000/00

Bitllets i allotjament:
Toni Planas: coordinador
general 
Sebastià Serra: president
Margalida Vidal: tècnica de
l'IEB

1.609,34
1.576,66

1.857,68 71 101 455 C01/23 
000/00

Palma, 20 de novembre del 2009.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 15261/09, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de recaptació de la compareixença urgent
del president de l'Autoritat Portuària de Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de desembre de 2009, conformement amb l'article 43 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit de referència,
que solAlicita que la Comissió d'Ordenació Territorial recapti la
presència del president de l'Autoritat Portuària de Balears, per
tal d'informar sobre la continuïtat de la concessió atorgada al
Club Nàutic d'Eivissa.

Així mateix, i conformement amb els articles 95 i 96 del
Reglament de la cambra i amb la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que aquesta solAlicitud
es tramiti pel procediment d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes als

Projectes de llei RGE núm. 15200/09 i 15201/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de desembre de 2009, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
15323/09, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i
conformement amb l'article 93 del Reglament de la cambra
acorda d'ampliar el termini de presentació d'esmenes als dos
projectes indicats, d'estadística de les Illes Balears i d'ordenació
del transport marítim de les Illes Balears, publicats al BOPIB
núm. 107, de 4 de desembre d'enguany, fins al proper dia 15
de gener de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

B)
Escrit RGE núm. 15360/09, de solAlicitud de convocatòria

urgent de la Junta de Portaveus per tal que acordi la
compareixença davant el Ple del Parlament del Molt Hble. Sr.
President del Govern de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de desembre de 2009, admet a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari  Popular, mitjançant el qual se
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solAlicita la convocatòria urgent de la Junta de Portaveus per tal
que acordi la compareixença davant el Ple del Parlament del
Molt Hble. Sr. President del Govern de les Illes Balears perquè
informi sobre la crisi de govern que recentment ha afectat el
Govern de les Illes Balears; i es dóna per assabentada que la
Presidència ha convocat la Junta de Portaveus per tractar sobre
aquest assumpte en sessió del dia de la data.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió del mateix dia, n'adopta, conformement amb l'establert a
l'article 176 del Reglament de la cambra, acord negatiu.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Escrit RGE núm. 15362/09, de solAlicitud de convocatòria

d'una sessió addicional del Ple del Parlament. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de desembre de 2009, admet a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari  Popular, mitjançant el qual se
solAlicita la convocatòria d'una sessió addicional del Ple del
Parlament per tractar la compareixença urgent del Molt Hble.
Sr. President del Govern, solAlicitada mitjançant l'escrit RGE
núm. 15360/09.

Com a conseqüència de l'acord negatiu adoptat per la Junta
de Portaveus del Parlament de les Illes Balears en relació a
aquest darrer escrit, aquesta solAlicitud de convocatòria de sessió
addicional del ple queda sense efecte.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre 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 9 de
setembre de 2009, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
6226 de dia 9 de setembre de 2009, en ús de les facultats
previstes a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears,  aprovà el nomenament de la Sra. Isabel M. Vázquez
González, com a personal eventual adscrita al servei del Grup
Parlamentari Socialista.

Atès l'escrit amb RGE núm. 15251 de dia 2 de desembre de
2009, pel qual el portaveu del Grup Parlamentari Socialista
solAlicita el cessament de la Sra. Isabel M. Vázquez González,
com a personal eventual adscrita al seu servei amb efectes
econòmics i administratius des de dia 13 de desembre de 2009.

Tot d’acord amb l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 9 de
desembre de 2009, 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 de la Sra. Isabel M. Vázquez González com a
personal eventual, adscrita al servei del Grup Parlamentari
Socialista, amb efectes econòmics i administratius des de dia
13 de desembre de 2009. 

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

3. 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, de 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  15 de desembre 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

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, dels membres de
la Mesa de la Cambra, i dels senadors elegits en
representació de la CAIB que estan dotades
pressupostàriament.

B. El portaveu del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
l'escrit RGE núm. 15252 de dia 2 de desembre de 2009,
solAlicita el nomenament de la Sra. Isabel Ramallo Alcover
com a personal eventual adscrita al servei d’aquest grup.

En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears, i tot d’acord amb
l’aprovat per la Mesa a la sessió de dia 9 de desembre de 2009,
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Resolc:

1. Nomenar la Sra. Isabel Ramallo i Alcover com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilat a funcionari del grup C, nivell 23),  adscrita al
servei del Grup Parlamentari Socialista, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 14 de desembre de
2009.

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

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

A la seu del Parlament, a 15 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

C)
Bases de la convocatòria per la qual es convoquen proves

selectives per a la funcionarització de la plaça de netejadora
amb caràcter de contractada laboral de caràcter fix.

Resolució de Presidència

La Presidenta del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 17 de
desembre de 2009, a l'empara del que s'estableix a els articles
12.1 i 13.7 i 8 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes
Balears, i tot d’acord amb el que es disposa en els processos de
funcionarització pel personal laboral fix establerts a la
disposició transitòria segona de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic, dicta la següent  resolució:

Resolució per la qual s’acorda la convocatòria de proves
selectives per cobrir una plaça d’auxiliar d’oficis i serveis
adscrita al cos d’oficis i serveis del Parlament de les Illes
Balears, que correspon a categories professionals de personal
laboral fix les funcions del qual són les pròpies de cossos de
personal funcionari del Parlament de les Illes Balears i que són
les següents:

Relació de places de
personal laboral a
funcionaritzar

Nivell Categoria
professional

1 plaça de netejadora 7 Subaltern-
personal oficis

Es fa constar que la present convocatòria i els seus actes
administratius deriven dels acords aprovats per la Mesa
negociadora Institució-Personal, per al període 2008-2009, en
matèria de personal, finalitzat  dia 21 de desembre de 2007, on
al punt quart s’aprova convocar les proves de funcionarització
per a la persona que actualment ostenta la condició de personal
laboral amb contracte fix i categoria professional de netejadora,
d’acord amb les bases que aprovi la Mesa de la Cambra. 

Bases   

Primera
Objecte de la convocatòria

Cobrir mitjançant oposició la plaça de personal funcionari
que es detalla a continuació:

Places Cos Nivell Complement
específic

Auxiliars
d'oficis i
serveis

Oficies i
serveis

14 692,74 euros
mensuals

Segona
Requisits personals

Per poder ser admès/esa a les proves selectives, l’aspirant
haurà de reunir, en  la data de finalització del termini de
presentació de solAlicituds, els requisits següents:
1. Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats

membres de la Unió Europea o d’altres països tal com
s’estableix a l’article 57 de la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

2. Tenir complerts els 16 anys d’edat i no haver arribat a l’edat
de jubilació forçosa, ambdues edats referides al dia en què
finalitzi el termini de presentació d’instàncies.

3. No estar inhabilitat/ada ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública; ni haver estat separat/ada, mitjançant
expedient disciplinari de qualsevol administració pública,
òrgan constitucional o estatutari; ni trobar-se inhabilitat/ada
per sentència ferma per a l'acompliment de funcions
públiques.

4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.

5. Tenir el certificat d’escolaritat o equivalent. 
6. En relació amb els coneixements de la llengua catalana, es

requereix estar en possessió del nivell A de català, que
s’acreditarà presentant el corresponent títol o certificat
expedit per l’EBAP o expedit o homologat per la Direcció
General de Política Lingüística, tal com s’estableix al Decret
114/2008, de 17 d’octubre. 

7. Estar vinculat/da mitjançant contracte laboral fix amb el
Parlament de les Illes Balears ocupant la plaça que es
funcionaritza en situació de servei actiu i estar inclòs/osa en
la llista de personal que exerceix funcions que poden ser
realitzades per funcionaris públics.
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Tercera
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants

1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre
General de l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears
la corresponent instància, segons el model que figura a l’annex
II, en el termini de 20 dies naturals a comptar des de l'endemà
al de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears. Juntament amb la instància
s’adjuntarà còpia acarada del títol o certificat que acrediti els
coneixements de català exigit a la base segona.

2. La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la cambra, la llista
provisional d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom, els
cognoms i el núm. del DNI, així mateix s'hi assenyalarà el
motiu de la no-admissió dels aspirants exclosos, per tal que
aquests, en el termini de 3 dies hàbils comptadors des de la data
de publicació de la llista provisional, puguin alAlegar o esmenar
la causa que n'ha motivat l'exclusió provisional.

4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi havia, i dictarà la corresponent resolució, fent
pública la llista definitiva dels aspirants admesos, que es
publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears
i també s'exposarà al tauler d'anuncis de la cambra, juntament
amb el lloc, la data i l'hora de celebració de la prova selectiva.

Quarta
Tribunal qualificador. Composició i funcionament

1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de la
finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president d'aquest.

2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:

2.1. President: la presidenta del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.

2.2. Vocal: un altre membre de la Mesa.
2.3. Vocal: el lletrat oficial major o lletrat en qui delegui.
2.4. Secretari: el cap de Recursos Humans i, com a suplent,

la cap de secció de Publicacions i Transcripcions.
2.5. Un vocal elegit per la Junta de Personal.

En tots els casos s’anomenaran el corresponents suplents.

3. A la sessió constitutiva, el president o la presidenta
solAlicitarà als membres, titulars i suplents, la declaració
expressa de no trobar-se sotmesos en qualsevol de les
circumstàncies previstes a l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú; l'abstenció i la recusació
dels membres del Tribunal se substanciaran d'acord amb el que
disposen els articles 28 i 29 d'aquesta llei.

4. Per actuar vàlidament el tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres, entre els quals
necessàriament hi haurà de ser el president o la presidenta i el
secretari. Els acords s’adoptaran per majoria de vots dels
assistents i, en cas d'empat dirimirà amb el seu vot el president
o la presidenta.

5. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tendrà la
seu al Parlament de les Illes Balears.

6. El tribunal resoldrà tots el dubtes i les incidències que puguin
sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració de les
proves.

7. De totes les reunions i sessions del tribunal qualificador
s'aixecarà l'acta corresponent per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.

Cinquena
Procediment selectiu i desenvolupament de les proves

El procés selectiu constarà d’una prova que determinarà la
suficiència en els coneixements en relació amb e contingut dels
temes que s’assenyalen a l’annex I d'aquestes bases.

5.1. Prova selectiva

Consistirà a contestar per escrit un test amb 20 preguntes (hi
haurà dues respostes per pregunta, una correcta i una incorrecta)
en relació amb el contingut dels temes que figuren a l’annex I
de les bases presents.

5.2. Qualificació de la prova selectiva

        Es qualificarà amb 0,5 punts cada resposta correcta i amb
0 punts cada resposta incorrecta. Per accedir a la plaça de
funcionari de carrera s'hi haurà d'obtenir una puntuació mínima
de 5 punts. La durada màxima de la prova serà de 90 minuts.
                                                    
Sisena 

        Després de la correcció de la prova selectiva, es publicarà
al tauler d'anuncis la qualificació amb la puntuació obtinguda
per l’aspirant.

Setena

1. Finalitzades les proves selectives, el tribunal publicarà al
tauler d'anuncis de la cambra la llista provisional amb la
qualificació obtinguda per l’aspirant.

2. Des de la data de publicació l’aspirant disposarà de tres dies
hàbils per efectuar les reclamacions oportunes.

3. A continuació el tribunal disposarà de set dies per resoldre les
reclamacions, i tot seguit elevarà a la Presidència la llista
definitiva amb la qualificació final de l’aspirant. A continuació
i prèvia resolució de la Presidència de la cambra, es farà pública
la relació definitiva amb l’aspirant, si ha aprovat.
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Vuitena
Presentació de documents

Dins el vint dies naturals des que es faci pública la resolució
que contengui la llista definitiva amb l’aspirant seleccionat, i
prèvia notificació per part de l'Oficialia Major, aquest/a aportarà
els documents següents al Registre de la Cambra:

1. Partida de naixement o fotocòpia compulsada del DNI o bé
certificat d'adquisició de la nacionalitat espanyola o de la de la
resta d'estats membres de la Unió Europea o de la d'aquells que
hi siguin d'aplicació.

2. Certificació lliurada pel Registre General de penals i rebels
que acrediti que no s'està condemnat/ada a penes que inhabiliten
per a l'exercici de funcions públiques, lliurada, com a màxim,
tres mesos abans de la data final de presentació de documents.

3. Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/ada,
mitjançant expedient disciplinari, dels serveis de qualsevol
administració pública, òrgans constitucionals o estatutaris.

4. Certificat mèdic on consti que l'aspirant no té cap malaltia o
defecte que li impedeixi d'exercir normalment les funcions
pròpies com a funcionari de carrera del cos d’uixers. 

5. El títol de certificat d’escolaritat o equivalent.

6. En el cas que es presentin fotocòpies dels documents
originals, aquestes hauran d'estar compulsades.

7. En tractar-se de personal laboral fix del Parlament de les Illes
Balears, si al seu expedient personal hi figuren els documents
acreditatius dels requisits exigits en aquesta convocatòria,
només serà necessari presentar la corresponent certificació de
l’Oficialia Major, on consti que als expedients respectius hi
figuren els documents o les dades exigits.

Novena
Nomenament i presa de possessió

1. Conclòs el termini de presentació de documents, es procedirà
per part de la presidenta del Parlament de les Illes Balears,
prèvia aprovació per la Mesa i mitjançat resolució, al
nomenament com a funcionari de carrera de l’aspirant que hagi
superat les proves selectives i presentat la documentació
exigida, i es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les
Illes Balears el corresponent nomenament.

2. La persona interessada disposarà del termini d’un mes,
comptador des de la notificació del nomenament, per prendre
possessió de la plaça corresponent. Si no en pren possessió en
el termini indicat sense causa justificada no podrà ser
anomenada funcionària de carrera.

Desena 
 

L’aspirant que no s’hagi presentat a les proves de
funcionarització previstes a les presents bases o que no les hagi
superat, continuarà ocupant una plaça com a personal laboral fix
a extingir.

Onzena
Disposicions finals i recursos

1. La present convocatòria i els actes que se'n derivin podran ser
impugnats en els termes i terminis establerts a la Llei 30/92, de
26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, i a la Llei
29/98, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa.

2. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Annex I

Temari per accedir a les places d'auxiliars d'oficis i
serveis amb caràcter de funcionaris de carrera per part

de les netejadores mitjançant un procés administratiu de
funcionarització

• El Parlament de les Illes Balears: composició i organització.
• Drets i deures dels funcionaris públics i dels funcionaris del
Parlament de les Illes Balears i codi de conducta d’aquests.
Permisos, vacances i llicències dels funcionaris públics i dels
funcionaris del Parlament de les Illes Balears.  

Annex II

Model d'instància

.................................................................... (nom i llinatges),
nat/nada dia.... de.................de......., a............................,
província de.......................................que visc al
carrer/avinguda/plaça..............................……………….....…
núm...... pis....... porta....., del terme municipal de..............., Codi
postal.....................…, amb DNI núm........................... i
telèfon.............................

Declar:

Que reunesc totes les condicions requerides a la base segona
de la convocatòria publicada al BOPIB núm......, de data.............
per accedir a la plaça d’auxiliar d’oficis i serveis del cos d’oficis
i serveis del Parlament de les Illes Balears.

I que a més a més adjunt el certificat oficial acreditatiu del
meu nivell de coneixement del català.

I es per tot això, que solAlicit de ser admès/esa a les
corresponents proves selectives.

..................... a.....d ..................de.....

Signatura

A la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears.



BOPIB núm. 109 -  18 de desembre de 2009 3799

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

D)
Nomenament del tribunal qualificador de la convocatòria

de les proves selectives per a la funcionarització de la plaça de
netejadora amb caràcter de contractada laboral de caràcter
fix.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de desembre de 2009, acorda que el tribunal qualificador de
la convocatòria esmentada, publicada en aquest BOPIB, tendrà
la composició següent:

President (per delegació):
Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, vicepresidenta primera del

Parlament de les Illes Balears.
Suplent: Hble. Sr. Pere Palau i Torres, secretari segon del

Parlament de les Illes Balears.

Vocals:
Sr. Lluís Isern i Estela, lletrat oficial major del Parlament de

les Illes Balears.
Suplent: Sra. Esperança Munar i Pascual, lletrada del

Parlament de les Illes Balears.

Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés, vicepresident segon del
Parlament de les Illes Balears.

Suplent: Hble. Sr. Eduard Riudavets i Florit, secretari primer
del Parlament de les Illes Balears.

Sra. Margalida Palmer i Verger.
Suplent: Sra. Matilde Ruiz i Roig.

Secretari:
Sr. Francesc Jiménez i Bestard, cap de Recursos Humans.
Sra. Catalina Palmer i Taura, cap de secció de Publicacions

i Transcripcions.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament:
Maria Antònia Munar i Riutort.

Ordre de Publicació

E)
Nomenament del director de seguretat del Parlament de les

Illes Balears.

Atès que al BOPIB núm. 102, de dia 30 d’octubre de 2009,
es publicaren les bases de la convocatòria per cobrir la plaça de
director de Seguretat del Parlament de les Illes Balears per
concurs de mèrits.

Atès que no hi va haver reclamacions a l’adjudicació
provisional de la plaça de director de Seguretat en el termini
establert a la base 6a.3.

Per tant, tot d’acord amb l’acordat per la comissió tècnica de
valoració a la reunió de dia 2 de desembre de 2009, aquesta
acorda d'elevar a la Presidència de la Cambra i a la Mesa la
proposta definitiva d’adjudicació de la plaça de director de
Seguretat a favor del Sr. Antoni Tortella Soler, tal com
s’estableix a la base 6a.4.

Atès l’escrit de dia 10 de desembre de 2009 dirigit a la
Mesa, del secretari de la comissió tècnica de valoració, en el
qual consta que el Sr. Antoni Tortella Soler, un cop valorats els
mèrits d’aquest ha obtingut un total de 20,523 punts en el
concurs convocat.

Atès l’aprovat per la Mesa a la sessió celebrada dia 17 de
desembre de 2009, tot d’acord amb l’establert als articles 15 i
55.1 de l’Estatut de Parlament de les Illes Balears i a la base
7a.1 i 7a.2 de la convocatòria,

Resolc:

1. El nomenament del funcionari del cos d’uixers Sr. Antoni
Tortella Soler, com a director de Seguretat del Parlament de
les Illes Balears, amb efectes econòmics i administratius des
del dia 1 de gener de 2010.

2. Que en data 31 de desembre de 2009 cessarà en la plaça
d’uixer, i així mateix cessarà com a xofer en la situació de
comissió de serveis que exercia des de dia 7 de novembre de
2007.

3. Que aquesta resolució es publicarà al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

4. Que contra la present resolució es poden interposar els
recursos prevists a l’article  77 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears, en els termes i terminis que
s'hi estableixen.

A la seu del Parlament, a 17 de desembre de 2009.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears,
Maria Antònia Munar i Riutort.
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