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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 631/10, relativa a política del Govern en relació amb
l'aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de maig, d'actuacions
urgents destinades a l'obtenció de sòl per a habitatges de
protecció pública, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a oferir els expedients complets que estan en
exposició pública a tots els ciutadans interessats, els quals han
de contenir tota la documentació necessària, per tenir un
coneixement exhaustiu de l’assumpte tal i com estipula la llei.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a remetre a tots els grups parlamentaris de la
Cambra el plec de condicions del concurs d’adjudicació de sòl
de tots els expedients derivats de la Llei 5/2008 així com les
ofertes presentades, els criteris de selecció, l’acte d’adjudicació
i els motius pels quals es varen elegir els sòls destinats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a convocar, a la major brevetat possible, un
concurs públic per obtenir habitatges del parc actual existent en
el mercat per poder oferir-los com a habitatges de protecció
oficial amb unes dimensions de fins a 90 metres quadrats i un
preu màxim de 140.000 euros.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que la requalificació de terrenys com a
conseqüència de la Llei 5/2008 no signifiqui la implantació a
l’àmbit d’actuació de nous usos no prevists al planejament
subjacent més enllà dels usos residencials lligats a la reserva
estratègica de sòl.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, en compliment de la Llei 5/2008, a l’hora de la
redacció de les Normes subsidiàries, tenir sempre en compte la
cessió de terrenys prevista a la legislació vigent.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en compliment de la Llei 5/2008, abans de
l’aprovació de les Normes subsidiàries, es tengui en compte
l’informe complet i vinculant que realitzin la corporació
municipal i la corporació insular corresponent i no només
parcialment en allò que interessi l’administració redactora de les
normes.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, en compliment de la Llei 5/2008, es duguin a
terme amb agilitat, transparència i eficàcia totes les mesures que

aquesta preveu, condicions imprescindibles per a l’aplicació
d’aquesta llei atès el seu caràcter excepcional.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que, una vegada que es reiniciï l’expedient de Son
Bordoy (de Palma), es faci tenint en compte els informes
complets de l’Ajuntament de Palma i del Consell de Mallorca.

9. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a l’anunci
del conseller d’Habitatge i Obres Públiques de sotmetre,
novament, a informació pública l’expedient de Son Bordoy de
Palma, sempre que es faci segons el que prescriu la Llei
30/1992, de Procediment administració comú, la Llei del sòl i
el Reglament de planejament aprovat per Reial Decret
2159/1978, de 23 de juny."

A la seu del Parlament, 9 de març de 2010.
El secretari:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 12551/09, relativa a eliminació dels
residus als escorxadors, amb l'esmena RGE núm. 765/10, del
Grup Parlamentari Socialista, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a continuar amb les accions empreses i a finançar el cost
de la inversió necessària per a la correcta eliminació dels residus
dels escorxadors així com dels animals morts."

A la seu del Parlament, 9 de març de 2010.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 14111/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model econòmic
proposat pel Govern de les Illes Balears.
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Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Cristóbal
Huguet i Sintes.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller d'Economia i Hisenda, Carles Manera i Erbina.

Intervingueren en torns de fixació de posicions l'Hble Sra.
Marián Suárez i Ferreiro del Grup Parlamentari Mixt i l'Hble.
Sr. Josep Lluís Carretero i Niembro del Grup Parlamentari
Socialista.

Intervingueren en torns de rèplica els Hbles. Srs. Cristóbal
Huguet i Sintes i Carles Manera i Erbina.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

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 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 716/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez i Ferreiro, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a mesures contra l'atur. (BOPIB
núm. 117, de 27 de febrer de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 718/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
compromisos en matèria de cultura per part de la Conselleria
d'Educació i Cultura. (BOPIB núm. 117, de 27 de febrer de
2010).

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 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 710/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a increment de la producció de
l'agricultura ecològica. (BOPIB núm. 117, de 27 de febrer de
2010).

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 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 711/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Lluís Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a acords signats amb el
Ministeri de l'Habitatge. (BOPIB núm. 117, de 27 de febrer de
2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 720/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nous serveis del centre de salut
de Sant Antoni de Portmany. (BOPIB núm. 117, de 27 de febrer
de 2010).

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 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 712/10, de
l'Hble. Sra. Diputada María Luisa Morillas i Navarro, del Grup
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Parlamentari Socialista, relativa a Pla de primera infància.
(BOPIB núm. 117, de 27 de febrer de 2010).

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 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 713/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a cures palAliatives. (BOPIB
núm. 117, de 27 de febrer de 2010).

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 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 721/10, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informes emesos per l'anterior
Conselleria de Medi Ambient. (BOPIB núm. 117, de 27 de
febrer de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 722/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pacte amb Unió Mallorquina.
(BOPIB núm. 117, de 27 de febrer de 2010).

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 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 719/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posada en funcionament de la
planta potabilitzadora d'Es Castell. (BOPIB núm. 117, de 27 de
febrer de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 723/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reprovació de tres consellers del
Govern. (BOPIB núm. 117, de 27 de febrer de 2010).

La contestà a la mateixa sessió el Molt Hble. Sr. President
del Govern de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, rebutjà el Punt 5 de la Moció RGE núm.
631/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en relació amb l'aplicació de la Llei 5/2008, de 14 de
maig, d'actuacions urgents destinades a l'obtenció de sòl per a
habitatges de protecció pública. (BOPIB núm. 117, de 26 de
febrer de 2010).

Després de tres votacions amb el resultat següent, el punt
indicat quedà rebutjat.
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Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2010, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
10927/09, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, relativa a constitució al Parlament d'una ponència
d'estudi dels privilegis processals, dels nomenaments i les
funcions dels òrgans constitucionals i les relacions entre el
Poder Judicial i els poders polítics (legislatiu i executiu).
(BOPIB núm. 91, de 17 de juliol de 2009).

Després de tres votacions amb el resultat següent, la
proposició no de llei indicada quedà rebutjada

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14233/09, relativa a l'actuació sobre àmbits d'intervenció
lingüística, amb l'esmena RGE núm. 732/10, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
1. Instar el Govern de les Illes Balears perquè, com a norma

general, treballi per tal que els ciutadans de les Illes Balears
puguin veure reconeguts els seus drets lingüístics i puguin

exercir-los plenament, d’acord amb el que marca la legislació
vigent.

2. Instar el Govern de les Illes Balears a fer una tasca intensa
d’informació sobre el règim lingüístic de les Illes entre tot el
funcionariat, de manera que tothom sigui conscient que els
ciutadans poden exigir ser atesos tant en català com en castellà
i que l’administració, sigui quina sigui, ha de complir amb
aquest requisit.

3. Alertar el Govern de les Illes Balear de la necessitat
d’acompanyar l’acceptació de les competències en matèria de
Justícia amb un ampli pla de normalització lingüística dins
aquest àmbit concret.

4. Instar el Govern de les Illes Balear a prendre les mesures
necessàries perquè es compleixin a tots els centres educatius de
la nostra comunitat autònoma els mínims d’ensenyament en
llengua catalana marcats per la legislació vigent.

5. Instar el Govern de les Illes Balears a prendre les mesures
necessàries perquè els ciutadans de les Illes Balears puguin
gaudir d’una oferta àmplia de lleure en llengua catalana.

A la seu del Parlament, 2 de març de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel A. Coll i Canyelles..
La presidenta de la comissió:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2010,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
15459/09, relativa a construcció d'una nova escola a Son
Macià, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears que dins l'any 2010 iniciï els tràmits necessaris per tal
d'iniciar dins l'exercici de 2011 la construcció de l'escola Pere
Garau de Son Macià, al terme municipal de Manacor.

A la seu del Parlament, 2 de març de 2010.
El secretari de la comissió:
Miquel A. Coll i Canyelles..
La presidenta de la comissió:
Aina Rado i Ferrando.
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2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 232/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
problemes de seguretat en l'administració de la píndola del dia
després. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

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 8 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2010, debaté la
Pregunta RGE núm. 233/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
control per evitar l'administració repetida de la píndola del dia
després. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

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 8 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 17 de febrer de 2010, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm.  48/10, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a auditoria de la gestió de l'Hospital de Can
Misses a Eivissa. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Debat dels escrits RGE núm. 14083/09 i 15276/09,

presentats per la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears.

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2010, es debateren
els escrits indicats, presentats per la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears, relatius als informes del Compte general dels
consells de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa i Formentera de
l'exercici de 2006; i a l'informe agregat dels comptes generals
de les entitats locals corresponent a l'exercici 2006,
respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març de 2010.
La vicepresidenta primera en funcions de presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2010, d'acord amb el que disposa l'article 112
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 804/10, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears .

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de 15 dies, que comptarà des del dia següent al de
la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts, esmenes al projecte
esmentat, el text del qual s'insereix a continuació. Aquest
termini finalitzarà dia 30 de març d'enguany.

Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern
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CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 19 de febrer
de 2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

27. Acord d'aprovació del Projecte de llei del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

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

"Primer. Aprovar el Projecte de llei del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el projecte
de llei esmentat, juntament amb una memòria i una relació dels
antecedents normatius necessaris perquè s'hi pronunciï."

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

Palma, a 19 de febrer de 2010.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DEL SECTOR PÚBLIC

INSTRUMENTAL DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA
DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 79 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
després de la reforma duta a terme mitjançant la Llei Orgànica
1/2007, de 28 de febrer, atribueix a la comunitat autònoma la
creació i l’organització d’una administració pròpia, en el marc
dels principis generals i de les normes bàsiques de legislació de
l’Estat i del mateix Estatut. Així mateix, i per executar les
funcions administratives que són de la seva competència,
l’article 80 de l’Estatut preveu que l’exercici d’aquestes
funcions s’ha de dur a terme mitjançant els ens i els organismes
que depenen del Govern de les Illes Balears, sense perjudici que
aquesta gestió es pugui efectuar també per mitjà dels consells
insulars i els municipis.

Addicionalment, i amb una vocació més àmplia, no limitada
a l’exercici de les potestats públiques pròpies de l’administració
autonòmica, la disposició addicional tercera del mateix Estatut
disposa que la comunitat autònoma pot constituir entitats i
organismes per complir les funcions que són de la seva
competència i per prestar serveis que afectin els interessos de la
comunitat autònoma i la resta d’administracions públiques amb
la finalitat de promoure el desenvolupament econòmic i social.
A aquest efecte, la disposició addicional esmentada afegeix que,
mitjançant una llei del Parlament de les Illes Balears, s’ha de
regular l’administració instrumental autonòmica.

II

En l’àmbit de l’Administració de l’Estat, l’organització
administrativa s’ha fonamentat durant dècades en els preceptes
que conté la Llei de règim jurídic de l’Administració de l’Estat,
de 26 de juliol de 1957, com també la Llei d’entitats estatals
autònomes, de 26 de desembre de 1958. La Llei de règim jurídic
de l’Administració de l’Estat recollia, sota el principi de
personalitat jurídica única, l’esquema organitzatiu de
l’Administració central de l’Estat. Al seu torn, la Llei d’entitats
estatals autònomes responia al fenomen de la descentralització
funcional en el si de l’organització administrativa i donava
cobertura a una sèrie d’ens amb personalitat jurídica pròpia que
la doctrina va agrupar sota la denominació genèrica
d’administració instrumental.

L’esquema tradicional que recullen les lleis administratives
de la dècada dels anys cinquanta va ser actualitzat, en absència
de normes específicament organitzatives, per la Llei general
pressupostària de 4 de gener de 1977 i les seves modificacions
successives.

L’aparició de l’Estat autonòmic, després del procés
constituent de 1978, va exigir a les administracions sorgides
d’aquest procés que regulassin la seva organització
administrativa. Les comunitats autònomes, amb la capacitat
d’autogovern que els atorga la Constitució Espanyola, han
ordenat els seus òrgans i serveis, seguint el model de
l’Administració de l’Estat, i han aconseguit d’aquesta manera
un alt grau d’homogeneïtat en aquesta matèria.

En l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i
en desplegament de les previsions estatutàries relatives a
l’organització de les institucions d’autogovern i de
l’administració pública de la comunitat autònoma, la Llei
5/1984, de 24 d’octubre, de règim jurídic de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, va regular de manera
conjunta les qüestions relatives al Govern i a l’administració
pública, i, en aquest darrer cas, convivien els aspectes relatius
a la seva organització interna amb els propis del seu règim
jurídic en l’exercici de l’activitat administrativa i les seves
relacions amb tercers.

En relació amb el que ara ens interessa, i pel que fa
exclusivament al contingut organitzatiu de la norma, en la llei
esmentada es regulaven els aspectes relatius a l’organització de
l’administració pública, en la seva accepció més restringida, i no
es feia cap altra menció a l’anomenada administració
instrumental llevat de la que recollia l’article 19.2, en virtut del
qual corresponia al Govern crear institucions i organismes per
a l’exercici de funcions administratives a qualsevol de les illes.

D’aquesta manera, la primera delimitació legal de la
tipologia d’entitats instrumentals integrants del sector públic
autonòmic no va tenir lloc fins que es va aprovar la Llei 1/1986,
de 6 de febrer, de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, si bé la configuració que contenia aquesta llei es
limitava al seu enquadrament en un determinat règim
economicofinancer, a imatge de la Llei general pressupostària
de 4 de gener de 1977, que s’ha citat abans. Posteriorment, la
Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
públiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, va establir definitivament una regulació de caràcter
general dels diversos ens instrumentals de la comunitat
autònoma. Aquesta regulació, a diferència de la Llei d’entitats
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estatals autònomes vigent aleshores, s’estenia, fins i tot, a les
societats civils i mercantils participades per la comunitat
autònoma.

III

En aquest context, es va produir la promulgació, en l’àmbit
de l’ordenament estatal, de la Llei 6/1997, de 14 d’abril,
d’organització i funcionament de l’Administració General de
l’Estat (LOFAGE). La llei tenia, d’acord amb l’exposició de
motius, dues finalitats essencials. D’una banda, es tractava
d’adequar l’estructura de l’Administració General de l’Estat a
la nova realitat que havia sorgit després de la Constitució
Espanyola de 1978, en concret, a la realitat que havia sorgit de
l’Estat autonòmic i la necessitat de satisfer els principis que
l’article 103 de la Constitució exigia a l’actuació administrativa.
D’altra banda, es pretenia racionalitzar i actualitzar la normativa
dedicada a la denominada Administració institucional de l’Estat.
Aquesta norma no té caràcter bàsic, però és cert que ha
comportat un esforç d’explicació i de síntesi de l’univers
complex d’entitats amb personalitat jurídica pròpia que ha estat
acceptat per la majoria de la doctrina, i que per la seva vàlua
tècnica i dogmàtica mereix ser presa com a model de referència,
tal com han fet altres comunitats autònomes, en una matèria en
què, a més, és desitjable un cert grau d’homogeneïtat.

En efecte, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, havia obviat els aspectes organitzatius, de
manera que amb l’aprovació de la LOFAGE i la posterior Llei
50/1997, de 27 de novembre, del Govern, es pot dir que, en
l’àmbit estatal, el Govern, l’organització de l’Administració de
l’Estat i el règim jurídic d’aquesta estan regulats en tres normes
diferents. En un sentit similar, tot i que no idèntic, l’evolució
normativa de la comunitat autònoma de les Illes Balears ha
donat lloc a l’aprovació, en primer lloc, de la Llei 4/2001, de 14
de març, del Govern de les Illes Balears, i, després, de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears —amb la consegüent
derogació plena de l’antiga Llei 5/1984, de 24 d’octubre, que
s’ha citat abans—. Així mateix, la Llei 3/2003, de 26 de març,
s’ocupa tant dels aspectes organitzatius de l’Administració de
la comunitat autònoma —que en l’àmbit estatal, tanmateix,
estan regulats a la LOFAGE—, com dels aspectes propis del seu
règim jurídic —en el marc de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre—, sense entrar, per tant, i a diferència de la
LOFAGE, en l’organització i el règim jurídic de les entitats
instrumentals de la comunitat autònoma, és a dir, en l’àmbit
propi de la vigent Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats
autònomes i empreses públiques i vinculades de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Així doncs, el fet que hagi passat molt temps des que es va
aprovar la Llei 3/1989, de 29 de març, i l’envergadura i la
complexitat assolida per la comunitat autònoma de les Illes
Balears en el moment actual d’evolució de l’Estat autonòmic,
fan recomanable modernitzar i actualitzar l’organització i el
règim jurídic de l’administració instrumental autonòmica, i
preveure en una mateixa llei no ja sols les personificacions de
dret públic integrants de l’administració pública instrumental en
sentit estricte —amb un abast similar a la LOFAGE i que
incorpori, fins i tot, els consorcis autonòmics—, sinó també les
personificacions de dret privat, que serveixen igualment al
compliment de finalitats públiques pròpies de l’Administració
de la comunitat autònoma, si bé en l’àmbit estrictament

prestacional, és a dir, a l’efecte d’un desenvolupament
econòmic i social adequat, tal com indica de manera encertada
la disposició addicional tercera de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.

IV

Aquesta llei, en conseqüència, té per objecte regular
l’organització i el règim general del sector públic instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, al marge, és clar,
de la mateixa administració de la comunitat autònoma,
l’organització i el règim jurídic de la qual regula la vigent Llei
3/2003, de 26 de març. En aquest objectiu general hi concorren
dues finalitats bàsiques. En primer lloc, es pretén recollir el nou
model conceptual que la LOFAGE ha introduït en aquesta
matèria, per les raons que s’han assenyalat abans, com també
completar la regulació de l’administració instrumental amb uns
altres tipus d’ens del sector públic que queden fora del concepte
d’organisme públic adoptat per la norma estatal. En segon
terme, la nova llei insisteix especialment en el règim de control
i tutela de tots aquests ens instrumentals amb la pretensió
essencial d’aconseguir una actuació transparent en la gestió dels
interessos públics presidida per criteris de bon govern, de
professionalitat i d’integritat dels gestors públics.

Pel que fa a la primera finalitat, és necessari precisar, des
d’un punt de vista subjectiu, l’àmbit d’aquesta llei. En aquest
sentit, la llei abraça la totalitat de les personificacions jurídiques
que conviuen en el sector públic instrumental de l’administració
autonòmica. La denominació de la llei, doncs, opta per referir-se
al sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, enfront d’altres possibles termes, com
administració institucional o administració instrumental, perquè
es considera que en el primer terme no tenen cabuda les
personificacions de naturalesa corporativa basades en
l’associació d’ens (a saber, els consorcis), ni, en cap dels dos,
almenys formalment, les personificacions de dret privat
regulades igualment en aquesta norma (és a dir, com veurem
posteriorment, les societats mercantils públiques i les
fundacions del sector públic), a les quals no es poden atribuir
potestats administratives.

D’aquesta manera, l’àmbit de la norma inclou tres grans
grups de personificacions jurídiques, que amb independència
del seu sotmetiment al règim jurídic públic o privat queden
enquadrats en el concepte genèric de sector públic instrumental.
El primer dels grups recull els organismes públics, en la
definició genèrica dels quals s’integren els ens en què
tradicionalment s’ha centrat el procés de la descentralització
funcional de l’actuació administrativa, és a dir, els organismes
autònoms i les entitats públiques empresarials, i que podríem
enquadrar en l’administració institucional típica, com a
concepte diferenciat de l’administració territorial matriu. En
aquest punt, cal destacar l’absència de la figura de les agències
—introduïda a la LOFAGE per la Llei 28/2006, de 18 de juliol,
d’agències estatals per a la millora dels serveis públics—,
perquè es considera adequat i suficient, en l’àmbit de la
comunitat autònoma, el marc jurídic que ofereixen les altres
dues figures típiques que s’han indicat.
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El segon grup, relatiu a les personificacions
juridicoprivades, estaria integrat per les societats mercantils
públiques i les fundacions del sector públic de la comunitat
autònoma, perquè aquesta en té, directament o indirectament, la
majoria de capital social o de la dotació, respectivament. En
aquest sentit, la llei obvia, d’una banda, l’existència eventual
d’altres figures juridicoprivades, com poden ser les societats
civils —a les quals sí que es referia la Llei 3/1989, de 29 de
març—, les societats laborals, les societats cooperatives, les
societats de garantia recíproca o, fins i tot, les associacions que
regula la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, perquè es
considera que es tracta de figures en què, per la seva naturalesa
i configuració legal, l’administració pública normalment no s’ha
d’integrar o, almenys, no ha de tenir una posició dominant, la
qual cosa les allunya en tot cas de la relació d’instrumentalitat
pròpia de l’objecte d’aquesta llei. D’altra banda, cal destacar en
aquest punt que aquesta llei, a diferència de la Llei 3/1989, de
29 de març, incorpora les fundacions del sector públic de la
comunitat autònoma, amb una regulació semblant a la que conté
la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions, per a les
fundacions del sector públic estatal. Així mateix, la regulació de
les societats mercantils públiques s’inspira, en molts aspectes,
en les normes que conté, respecte de l’Administració de l’Estat,
la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les
administracions públiques.

Finalment, un tercer grup recull, també per primera vegada,
la regulació relativa als consorcis que, d’acord amb els criteris
de vinculació que estableix l’article 85.4 de la Llei 3/2003, de
26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, han de sotmetre el seu règim
jurídic a l’ordenament públic autonòmic, i considera en aquest
sentit la seva personificació juridicopública. La regulació
d’aquests consorcis s’efectua, en tot cas, de manera separada
dels organismes públics típics, atesa la naturalesa peculiar
—associativa— i la configuració —essencialment estatutària—
d’aquest tipus d’ens.

Pel que fa a la segona de les finalitats que s’han assenyalat
abans, aquesta llei té cura que la transformació del sector públic
existent es faci sota els principis d’eficàcia, d’economia i de
participació. Aquesta norma no introdueix criteris especialment
restrictius, sinó que, per contra, procura que la creació d’aquests
ens es produeixi quan les finalitats específiques que es
pretenguin aconseguir facin necessari un determinat nivell de
descentralització funcional que no pugui ser satisfet en el marc
de l’administració territorial. En aquest sentit, es pretén que la
creació i l’existència de cadascun dels tipus d’ens regulats
respongui a necessitats efectives derivades de les exigències
pròpies de les funcions encarregades i s’evita que la seva
creació o tipologia respongui a l’interès d’eludir l’aplicació
íntegra del dret públic.

V

Amb aquestes finalitats, la llei s’estructura en un títol
preliminar i tres títols més, quinze disposicions addicionals, tres
disposicions transitòries, una de derogatòria i set disposicions
finals.

El títol preliminar, relatiu a les disposicions generals
aplicables a tots els ens instrumentals del sector públic
autonòmic, s’estructura, al seu torn, en sis capítols, referits,
respectivament, a l’objecte, l’àmbit d’aplicació i la classificació
dels ens instrumentals —i distingeix entre el sector públic
administratiu, l’empresarial i el fundacional, d’una manera
equivalent, encara que no idèntica, a allò que estableix la Llei
general pressupostària respecte de l’Administració de l’Estat—;
als requeriments previs a la creació de tots els ens instrumentals;
al seu règim economicofinancer, en tots els seus vessants
—pressupostari, de tresoreria i endeutament, comptable i de
control intern—; als òrgans de direcció i recursos humans; al
règim en matèria de contractació i patrimoni, i al règim
d’assessorament jurídic i de defensa en judici.

En aquest cos de disposicions generals cal destacar diverses
mesures tendents a racionalitzar la utilització del ventall d’ens
instrumentals i a limitar la despesa pública, com són, en primer
lloc, la necessitat d’elaborar, en tot cas i prèviament a la creació
de l’ens, un pla d’actuació inicial i un estudi economicofinancer
—d’una manera similar, encara que reforçada, a la que preveu
la LOFAGE per a la creació d’organismes públics—. Així
mateix, la llei limita d’una manera substancial el recurs al crèdit
per a la cobertura dels desfasaments transitoris de tresoreria
d’aquests ens, i hi estableix, en tot cas, un límit absolut.
Finalment, i sense perjudici del règim general de control
financer que preveu la legislació de finances, es potencien
alguns d’aquests mecanismes (comitès d’auditoria financera,
plans d’actuacions en l’àmbit del control d’eficàcia i eficiència,
etc.) i s’estableixen noves mesures de control, quan escaigui
(auditories internes, controls permanents i altres mesures
extraordinàries o addicionals de control).

Una menció especial mereix, així mateix, la regulació
relativa als òrgans de direcció i als recursos humans, que tracta
de simplificar, racionalitzar i homogeneïtzar aquests òrgans de
direcció i el règim jurídic de les persones titulars dels càrrecs
directius corresponents, en què s’inclou el règim retributiu.
D’altra banda, la norma regula expressament el règim del
personal al servei d’aquests ens instrumentals, i diferencia entre
el personal directiu professional i la resta de personal,
funcionari i/o laboral segons escaigui.

El títol I aprofundeix ja en la regulació dels organismes
públics i s’estructura en tres capítols, referits, el primer, a les
disposicions comunes aplicables als organismes esmentats, i el
segon i el tercer, al règim propi dels organismes autònoms i de
les entitats públiques empresarials, respectivament. Al seu torn,
en les disposicions comunes, la secció 1a s’encarrega de fixar
les normes i els criteris generals de règim jurídic aplicables a
ambdós tipus d’ens —d’una manera substancialment idèntica a
la que estableix la LOFAGE per a l’Administració de l’Estat—,
inclòs el règim d’impugnacions i de reclamacions prèvies a la
via civil o laboral i, fins i tot, el règim de revisió d’ofici i de
declaració de lesivitat dels seus actes. D’altra banda, la secció
2a s’ocupa del règim aplicable a la creació, la modificació, la
refosa, l’extinció i la liquidació d’aquests ens, d’una manera
detallada i sistemàtica. A partir d’aquí, els capítols II i III es
limiten a definir i concretar les especificitats de règim jurídic
d’ambdós tipus d’ens en matèria de personal, de règim
economicofinancer i d’actes administratius, tot, com ja s’ha dit,
tenint en compte els criteris doctrinalment admesos després de
la publicació de la LOFAGE i amb la intenció de crear un
sistema homogeni d’organismes públics en el sector públic
autonòmic.
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El títol II es dedica als organismes de naturalesa privada de
titularitat pública —és a dir, i d’acord amb el que s’ha indicat
abans, les societats mercantils públiques i les fundacions del
sector públic—, i s’estructura d’una manera equivalent a la que
s’ha indicat abans respecte del títol II. Així, el capítol I estableix
el règim jurídic aplicable, amb caràcter general i per
consideració a la seva naturalesa juridicoprivada, a aquests dos
tipus d’ens —com pot ser el règim del personal laboral i el
règim economicofinancer—, i recorda, així mateix, que aquests
ens en cap cas no poden exercitar potestats públiques reservades
a les administracions públiques, és a dir, a entitats de dret
públic. D’altra banda, els capítols II i III delimiten els criteris
determinants de la seva integració en el sector públic autonòmic
i regulen les particularitats de règim jurídic de cadascun pel que
fa, fonamentalment, a la seva creació, modificació i extinció.

Certament, l’actuació dels poders públics, tal com està
delimitada constitucionalment, exigeix en molts casos acudir a
fórmules jurídiques pròpies del dret privat. Igualment, aquesta
exigència de vegades ve imposada per la necessitat de donar
participació en l’activitat del sector públic a diversos agents
privats. En aquest sentit, la creació i l’existència de societats i
fundacions s’ha de considerar un element coadjuvant de la
consecució de les finalitats esmentades.

En tot cas, la regulació que conté aquesta llei respecte de les
unes i les altres no pretén alterar el règim jurídic privat
d’aquestes que es dedueixi de la normativa legal aplicable en
cada cas, a saber, la normativa mercantil en un cas i la
normativa de fundacions privades en l’altre. L’objectiu que
persegueix aquesta llei amb relació a les societats i fundacions
públiques, doncs, és delimitar conceptualment les societats i
fundacions que, constituïdes a l’empara del dret privat, han de
ser qualificades com a públiques per consideració als criteris de
participació o de posició dominant en aquestes i que, per això,
les ha de situar en l’àmbit dels ens instrumentals de
l’Administració de la comunitat autònoma. Així, una vegada
definides les societats i fundacions que han de ser qualificades
com a públiques, i en conseqüència integrades en el sector
públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la
regulació relativa a la seva creació, modificació o extinció se
circumscriu als aspectes relatius a la manifestació interna de la
voluntat de l’organització que pretén crear-les i tutelar-les —en
el marc de la doctrina dels denominats actes separables—, tot
això amb independència, doncs, de les normes que en aquest
àmbit resultin d’aplicació en virtut de l’ordenament privat
aplicable. Això s’ha d’entendre sense perjudici, és clar, de la
subjecció d’aquests ens a determinats principis propis del dret
públic —continguts bàsicament en el títol preliminar de la
llei—, el compliment obligat dels quals és novament exigit per
la relació d’instrumentalitat que en motiva l’existència.

El títol III, per fi, acull la regulació dels denominats
consorcis de la comunitat autònoma de les Illes Balears. Tal
com succeeix amb les societats i les fundacions públiques, no es
pretén regular la figura del consorci com a instrument
administratiu amb personalitat jurídica pròpia —en aquest cas
de dret públic—, sinó que es pretén delimitar conceptualment
els consorcis —constituïts o que es prevegi constituir a l’empara
de la legislació vigent respecte d’aquests— que, d’acord amb
els criteris de vinculació que estableix l’article 85.4 de la Llei
3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’han de considerar
integrats en el sector públic de la comunitat autònoma i, per
tant, subjectes a l’ordenament autonòmic.

En aquest punt, cal destacar que la llei, atesa d’una banda la
naturalesa juridicopública dels consorcis i, de l’altra, l’àmbit
d’actuació material atribuït normalment als consorcis
dependents de la comunitat autònoma —de caràcter
marcadament administratiu i no estrictament empresarial—,
opta per apropar aquests ens al règim jurídic propi dels
organismes públics i, en particular, dels organismes autònoms,
amb excepció en tot cas del règim de control intern de la
Intervenció General de la comunitat autònoma, i manté en
aquest àmbit el control financer —posterior— propi del sector
públic empresarial i fundacional.

Finalment, les diverses disposicions addicionals s’ocupen
d’aspectes concrets que, a causa del seu abast o especificitat, no
s’inclouen en el text articulat de la llei,  com ara el règim
específic dels ens que formen part del Sistema Nacional de
Salut i d’altres ens concrets, o l’aplicació d’alguns aspectes de
la llei als ens que, malgrat que no constitueixin ens
instrumentals en sentit estricte, s’hagin d’incloure en el sector
d’administracions públiques de la comunitat autònoma per
aplicació de les regles del Sistema Europeu de Comptes
Nacionals i Regionals. Així mateix, cal destacar la disposició
addicional per la qual s’estableix que la regulació de l’òrgan
colAlegiat superior de direcció dels ens instrumentals que es
conté en l’article 20.3 de la Llei no és aplicable als ens que
disposin d’una altra regulació en virtut de normes sectorials
específiques de rang legal, com ara l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, Ports de les Illes Balears o
el Consorci de Transports de Mallorca, entre d’altres. D’altra
banda, es deroga expressament la Llei 3/1989, de 29 de març,
d’entitats autònomes i empreses públiques i vinculades de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a més d’altres
disposicions legals vigents, molt més específiques, en matèria
d’administració instrumental i control del sector públic.
Finalment, mitjançant les disposicions finals oportunes, es
modifiquen determinades lleis relacionades directament amb la
regulació del sector públic. Així, destaquen les modificacions
que s’efectuen al text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 24 de juny, mentre no s’aprovi un nou
projecte de llei en els termes que també es preveuen a aquest
efecte.
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TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I
Objecte, àmbit d’aplicació i classificació dels ens que

integren el sector públic instrumental

Article 1
Objecte

Aquesta llei regula el règim general d’organització i de
funcionament del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Article 2
Àmbit d’aplicació i naturalesa dels ens

1. Integren el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears els ens que s’esmenten a
continuació, sempre que estiguin sota la dependència o
vinculació de l’Administració de la comunitat autònoma en els
termes que preveu aquesta llei:

a) Els organismes autònoms.
b) Les entitats públiques empresarials.
c) Les societats mercantils públiques.
d) Les fundacions del sector públic.
e) Els consorcis.

2. Les entitats esmentades en les lletres a) i b) de l’apartat
anterior són organismes públics de naturalesa institucional amb
personificació pública. 

Les entitats esmentades en les lletres c) i d) de l’apartat
anterior són organismes de titularitat pública de naturalesa
institucional amb personificació privada.

Els consorcis tenen la consideració d’ens de naturalesa
corporativa de base associativa amb personificació pública.

Article 3
Principis generals

Les entitats que integren el sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears estan sotmeses als
principis de legalitat, servei a l’interès general, eficàcia,
eficiència, estabilitat i transparència. 

Article 4
Classificació del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma de les Illes Balears

El sector públic instrumental de la comunitat autònoma de
les Illes Balears es classifica en:

a) El sector públic instrumental administratiu, integrat pels
ens esmentats en les lletres a) i e) de l’article 2.1 d’aquesta llei.

b) El sector públic instrumental empresarial, integrat pels
ens esmentats en les lletres b) i c) de l’article 2.1 d’aquesta llei.

c) El sector públic fundacional, integrat per les fundacions
del sector públic, a què es refereix la lletra d) de l’article 2.1
d’aquesta llei.

Capítol II
Requeriments previs a la creació dels ens instrumentals

Article 5
Requeriments previs a la creació dels ens

1. La creació i constitució de qualsevol dels ens a què es
refereix l’article 2 ha d’anar precedida de l’elaboració d’un pla
d’actuació inicial que ha d’incloure, almenys, els aspectes
següents:

a) Declaració expressa de l’objecte o la finalitat de l’ens,
amb referència expressa als objectius necessaris i a les línies
d’actuació adequades per assolir-los, com també a l’àmbit
temporal en què preveu desenvolupar l’activitat, el qual, amb
caràcter general, no pot ser inferior a cinc anys.

b) Memòria acreditativa de la conveniència i l’oportunitat de
la seva creació.

c) Forma juridicoorganitzativa proposada i anàlisi valorativa
de les altres formes jurídiques alternatives d’organització que
s’han descartat, com també de la seva incidència en
l’organització de la comunitat autònoma. 

d) Òrgans de govern.
e) Pla estratègic, en què s’han de detallar els objectius

concrets i les línies d’actuació.
f) Previsions sobre recursos humans necessaris per al seu

funcionament, amb el vistiplau de la persona titular de la
conselleria competent en matèria de funció pública.

g) Previsions sobre recursos de tecnologies de la informació
necessaris per al seu funcionament.

h) Avantprojecte del pressupost corresponent al primer
exercici.

2. A més, juntament amb el pla d’actuació inicial, s’ha
d’incloure un estudi economicofinancer que ha de justificar la
suficiència de la dotació prevista inicialment per al
començament de la seva activitat i dels futurs compromisos per
garantir-ne la continuïtat durant un període, almenys i amb
caràcter general, de cinc anys, i que ha de fer referència
expressa a les fonts de finançament de les despeses i inversions,
com també a la incidència que tendrà sobre els pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

3. El pla d’actuació inicial i l’estudi economicofinancer
esmentats en els apartats anteriors han de tenir l’informe
preceptiu de la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, que pot demanar els informes
addicionals que consideri oportuns. 

4. Amb caràcter general, les entitats del sector públic
instrumental autonòmic s’han d’autofinançar, de manera que els
ingressos que es generin per la realització de les activitats
pròpies del seu objecte o finalitat siguin suficients per cobrir
majoritàriament les despeses i inversions que tenguin previst
fer.

5. Correspon al Consell de Govern, a proposta de la conselleria
a la qual s’hagi d’adscriure l’ens, l’adopció de l’acord
mitjançant el qual s’aprovi el pla d’actuació inicial, l’estudi
economicofinancer de l’ens i el pressupost corresponent al
primer exercici. Aquest acord s’ha de prendre simultàniament
a l’acord que aprovi el projecte de llei de creació de l’organisme
públic o que autoritzi la creació de la resta d’ens.
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Capítol III
Règim economicofinancer

Secció 1a
Disposicions generals

Article 6
Règim jurídic financer aplicable

1. Les entitats que integren el sector públic instrumental
administratiu, a les quals es refereix l’article 4 a d’aquesta llei,
esdevenen subjectes al règim general establert en la normativa
economicofinacera de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i a la resta de normes legals i reglamentàries aplicables.

2. Les entitats que integren el sector públic instrumental
empresarial i fundacional, a les quals es refereixen les lletres b)
i c) de l’article 4 d’aquesta llei, han d’aplicar les normes
específiques que, en relació amb aquestes entitats, s’estableixen
en la legislació economicofinacera de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, a més de les establertes en aquesta llei. 

Secció 2a
Pressuposts

Article 7
Aprovació del primer pressupost

1. Tots els ens que formen part del sector públic instrumental de
la comunitat autònoma han d’aprovar el seu primer pressupost
de conformitat amb el que preveu l’article 5.5.

2. En tot cas, aquests ens no poden iniciar cap tipus d’activitat
amb efectes economicofinancers si no tenen aprovat el
pressupost del primer exercici. 

Article 8
Modificació de les dotacions dels ens del sector públic
empresarial i fundacional

1. L’ampliació de les dotacions en els pressuposts dels ens del
sector públic instrumental empresarial i fundacional que,
d’acord amb la normativa economicofinacera de la comunitat
autònoma, tenguin caràcter limitatiu, s’ha de tramitar d’acord
amb el procediment que s’estableixi reglamentàriament, i
requereix l’existència de recursos adequats i suficients per al seu
finançament.

2. Amb caràcter general, no es poden transferir dotacions de
despeses de capital a despeses corrents, llevat de les despeses de
capital que, d’acord amb el pressupost de l’ens, estiguin
finançades amb ingressos corrents derivats de l’activitat pròpia
de l’ens.

Article 9
Compromisos de despeses pluriennals dels ens del sector
públic empresarial i fundacional

1. Les entitats del sector públic instrumental empresarial i
fundacional poden formalitzar compromisos de despesa que
hagin d’afectar les dotacions d’exercicis futurs, sense perjudici
que, prèviament, sigui necessari l’informe favorable de la
conselleria competent en matèria de pressuposts a partir del
moment en què el volum acumulat de compromisos de despesa
pluriennal ultrapassi el 15% de la quantia total de l’estat de
despeses o de dotacions de l’exercici corrent de cada entitat.
Reglamentàriament s’ha de determinar la tramitació, els
requisits i les condicions que s’han de complir per poder dur a
terme aquests compromisos pluriennals.

2. A aquests efectes, no es consideren compromisos de despesa
pluriennal les despeses que s’hagin previst pel seu import total
en el pressupost de l’exercici o d’exercicis anteriors, l’execució
de les quals no hagi pogut finalitzar en l’exercici en curs.

Article 10 
Recursos econòmics

Els ens instrumentals poden disposar dels recursos
econòmics següents:

a) Els béns i drets que constitueixin el seu patrimoni.
b) Els productes i les rendes d’aquest patrimoni.
c) Els ingressos ordinaris i extraordinaris que estiguin

autoritzats a percebre, segons les disposicions per les quals es
regeixen.

d) Les transferències, corrents o de capital, que tenguin
assignades en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears o d’altres administracions o
entitats públiques.

e) Les subvencions, corrents o de capital, que procedeixin de
les administracions o entitats públiques.

f) Les donacions, els llegats i qualsevol altra aportació,
dinerària o no dinerària, que puguin percebre d’entitats privades
i de particulars.

g) L’endeutament a curt o a llarg termini, en els termes que
prevegi la llei i, en particular, l’article 12 d’aquesta llei.

h) Qualsevol altre recurs que se’ls pugui atribuir.

Secció 3a
Tresoreria i endeutament

Article 11
Gestió de la tresoreria

1. La coordinació i el control de la gestió de la tresoreria dels
ens que integren el sector públic instrumental l’ha de dur a
terme de manera centralitzada la direcció general competent en
matèria de tresoreria o l’òrgan que, si escau, s’estableixi
reglamentàriament.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’entendre sense
perjudici de les facultats de gestió de la tresoreria i
d’administració dels recursos dels organismes autònoms i de
determinats òrgans i entitats que, de conformitat amb la
legislació de finances de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, estiguin atribuïdes, directament, als òrgans de la
conselleria competent en matèria d’hisenda.
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2. Les normes específiques de gestió de la tresoreria dels ens del
sector públic instrumental i, en particular, les relatives a la
colAlocació dels excedents de tresoreria i la concessió de
bestretes a favor de qualsevol dels ens esmentats per cobrir els
desfasaments transitoris de tresoreria, com també la concessió
de préstecs a terceres persones i l’adquisició d’actius financers,
s’han de regular mitjançant una ordre de la persona titular de la
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts.

3. Així mateix, les normes específiques a què es refereix
l’apartat anterior poden establir condicions per a l’obertura de
comptes bancaris, com també per fer pagaments i cobraments.
En tot cas, es consideren pagaments preferents els relatius a les
nòmines del personal i càrregues de la Seguretat Social, els
tributaris i, en general, els relatius a ingressos de dret públic,
com també els vinculats amb entitats financeres. 

4. Les entitats integrants del sector públic instrumental han de
tenir un pla financer anual, en els termes i les condicions que
s’estableixin per reglament.

Article 12
Normes en matèria d’endeutament i finançament de
desfasaments de tresoreria

1. La coordinació i el control de l’endeutament dels ens que
integren el sector públic instrumental, l’ha de dur a terme de
manera centralitzada la direcció general competent en matèria
de tresoreria o l’òrgan que, si escau, s’estableixi
reglamentàriament.

2. Com a regla general, les operacions d’endeutament que
formalitzin les entitats que integren el sector públic instrumental
s’han de concertar amb un termini de reemborsament superior
a un any i per al finançament d’operacions de capital.

3. El recurs a qualsevol forma d’endeutament a llarg termini i la
concessió d’avals per part dels ens que conformen el sector
públic instrumental s’ha de preveure expressament en els estats
numèrics i en el text articulat de les lleis de pressuposts generals
de la comunitat autònoma.

4. Amb caràcter general, els dèficits de capital circulant dels ens
del sector públic instrumental que es posin de manifest en la
liquidació dels seus pressuposts s’han de cobrir mitjançant
transferència corrent amb càrrec als crèdits pressupostaris de la
conselleria d’adscripció, que podrà ser pluriennal amb un
màxim de dos exercicis.

5. Excepcionalment, i durant el temps en què s’ha de restablir
l’equilibri del capital circulant d’acord amb l’apartat anterior,
els ens que conformen el sector públic instrumental poden
finançar els desfasaments transitoris de tresoreria mitjançant
operacions d’endeutament amb un termini de reemborsament
igual o inferior a un any, amb l’autorització prèvia de la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts, sempre que el saldo viu acumulat de tot
l’endeutament a curt termini de l’ens no superi el 10% del seu
pressupost d’ingressos corrents aprovat pel Parlament de les
Illes Balears o, si n’és el cas, pel Consell de Govern.

Així mateix, el saldo viu acumulat de les operacions
d’endeutament a curt termini dels ens del sector públic
instrumental adscrits, directament o indirectament, a una
mateixa conselleria, no pot excedir el 10% del total de les
despeses corrents de la conselleria corresponents a l’exercici en
curs.

6. El Consell de Govern, per raons justificades d’interès públic
prevalent, pot autoritzar la concertació d’operacions de
pignoració de dipòsits bancaris, descoberts en comptes corrents
i altres operacions financeres o de crèdit a curt termini distintes
a l’endeutament a què es refereix l’apartat 5 anterior.

7. El que s’estableix en els apartats 4 a 6 anteriors no és
aplicable a les operacions de tresoreria que formalitzi l’Agència
Tributària de les Illes Balears amb la finalitat de bestreure a les
entitats locals el producte dels ingressos que els corresponguin
en virtut de la gestió recaptadora que dugui a terme l’Agència
Tributària. Això no obstant, la formalització d’aquestes
operacions ha de ser autoritzada prèviament per la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.

Secció 4a
Comptabilitat i subministrament d’informació

Article 13 
Comptabilitat i comptes anuals

1. Els ens inclosos en el sector públic instrumental administratiu
han d’aplicar el Pla General de Comptabilitat Pública de la
comunitat autònoma o la seva corresponent adaptació.

2. Els ens inclosos en el sector públic instrumental empresarial
i fundacional, sense perjudici de l’obligació d’aplicar el Pla
General de Comptabilitat corresponent, o les seves adaptacions
sectorials, s’han d’ajustar a les especialitats que, per mitjà d’una
ordre de la persona titular de la conselleria competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, s’estableixin en aquesta matèria
per raó de la seva integració en el sector públic de la comunitat
autònoma.

3. Els ens que conformen el sector públic instrumental de la
comunitat autònoma estan obligats a formular els comptes
anuals en el termini màxim de tres mesos comptadors des del
tancament de l’exercici i han d’aprovar definitivament els
comptes anuals en els sis mesos següents al tancament de
l’exercici, una vegada emès i presentat, si s’escau, el
corresponent informe d’auditoria per part del comitè d’auditoria
a què es refereix l’article 16.

4. Els estatuts de cadascun dels ens han de fixar els òrgans
obligats a formular i a aprovar els comptes anuals. En defecte
d’això, els comptes anuals han de ser formulats pels òrgans als
quals correspongui l’administració i la gestió ordinària de l’ens
i han de ser aprovats per aquells als quals correspongui la
superior direcció i organització.



4054 BOPIB núm. 119 -  12 de març de 2010

5. Els comptes anuals s’han de trametre a la Intervenció General
en els deu dies posteriors a la seva formulació i a la seva
aprovació. 

6. Així mateix, els ens que conformen el sector públic
instrumental de la comunitat autònoma han de formular, aprovar
i trametre a la Intervenció General de la comunitat autònoma,
juntament amb els comptes anuals, una liquidació del seu
pressupost.

7. El que s’estableix en els apartats 3 a 6 anteriors s’ha
d’entendre sense perjudici de les normes que siguin aplicables
a les societats mercantils públiques i a les fundacions del sector
públic en virtut de la legislació de dret privat en matèria de
societats i de fundacions.

Article 14
Obligació de subministrament d’informació

1. Els ens públics instrumentals han de trametre a la conselleria
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, per mitjà de la
conselleria d’adscripció, la documentació i els estats comptables
necessaris per subministrar la informació adequada i suficient
que permeti conèixer la seva situació economicofinancera i
patrimonial, com també les seves dades principals de gestió i
d’activitat.

2. Reglamentàriament es determinarà la informació que han de
trametre aquests ens, com també la seva periodicitat. Correspon
a la persona titular de la conselleria competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, mitjançant una ordre, determinar el
contingut dels documents i dels estats, com també els terminis
per presentar-los. 

3. Els ens obligats al subministrament d’aquesta informació que
incompleixin aquesta obligació assumiran les responsabilitats
financeres que, si n’és el cas, es derivin d’aquest incompliment.

Secció 5a
Règim de control intern

Article 15
Control permanent

1. Els ens que conformen el sector públic instrumental resten
sotmesos al control de la Intervenció General de la comunitat
autònoma, que ha d’exercir les funcions de centre de control
intern d’acord amb el que s’estableix en aquesta llei, en la
normativa economicofinancera de la comunitat autònoma i en
la resta de normes legals i reglamentàries aplicables.

2. Prèviament a la iniciació de qualsevol expedient de despesa
per part de les entitats instrumentals que, d’acord amb la
legislació aplicable, no estiguin sotmeses a fiscalització prèvia
de la Intervenció General de la comunitat autònoma, i dels quals
es puguin derivar obligacions econòmiques per a l’entitat
superiors a un milió d’euros, s’ha de demanar l’autorització del
Consell de Govern, a proposta de la conselleria d’adscripció de
l’entitat. Reglamentàriament s’ha de determinar la informació
que, a aquests efectes, s’ha de trametre al Consell de Govern.

3. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, atesa
l’activitat i el volum d’operacions de l’ens, o qualsevol altre
motiu justificat que ho requereixi, la persona titular de la
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts,
juntament amb la persona titular de la conselleria d’adscripció
de l’ens, i amb l’informe previ de la Intervenció General, poden
proposar al Consell de Govern que s’estableixi un sistema de
control financer permanent de tota o de part de l’activitat
economicofinancera de l’ens de què es tracti en cada cas.

Article 16
Comitè d’auditoria

1. Quan el tipus d’activitat d’un ens, el seu volum d’operacions
o qualsevol altre motiu justificat ho faci recomanable, la
persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda
i pressuposts, juntament amb la persona titular de la conselleria
d’adscripció de l’ens, i a proposta de la Intervenció General,
poden acordar que es constitueixi un comitè d’auditoria a l’ens.
Aquest acord s’ha de comunicar a l’ens afectat perquè l’òrgan
al qual correspongui la superior direcció i organització d’aquest
en quedi assabentat i nomeni el membre representant de l’ens a
què es refereix l’apartat següent.

2. El comitè d’auditoria ha d’estar format per un membre de
l’òrgan colAlegiat superior de direcció i d’organització de l’ens
sense càrrec directiu, pel representant de la conselleria
competent en matèria d’hisenda i pressuposts en aquest òrgan
superior, per un representant designat per la Intervenció
General, que ha de presidir el comitè, i per la persona titular de
la secretaria general de la conselleria d’adscripció de l’ens, que
actuarà amb veu i sense vot. El gerent o l’òrgan unipersonal
equivalent de l’ens, com també, si n’és el cas, un representant
de l’empresa d’auditoria externa, han d’assistir a les reunions
del comitè amb veu i sense vot. 

3. Són funcions del comitè d’auditoria les següents:

a) Mantenir relacions amb l’auditor de comptes extern per
a qualsevol qüestió relacionada amb el procés de
desenvolupament de l’auditoria de comptes, com també fer el
seguiment i la coordinació de la planificació, l’execució i la
conclusió del control financer de l’ens.

b) Debatre amb l’auditor extern l’informe provisional
d’auditoria.

c) Revisar el resultats de les auditories, internes i externes,
les mesures correctives de gestió que s’han de prendre i
l’aplicació d’aquestes.

d) Informar i presentar a l’òrgan colAlegiat superior de
direcció i organització de l’ens els resultats de les auditories, de
les mesures correctives que s’han de prendre, com també de
l’aplicació d’aquestes.

Article 17
Control d’eficàcia i d’eficiència

1. Els ens públics instrumentals estan sotmesos al control
d’eficàcia i d’eficiència, que ha d’exercir la conselleria
d’adscripció, sense perjudici del que correspongui a la
Intervenció General o a altres òrgans de la comunitat autònoma.
Aquest control té per finalitat comprovar el grau de compliment
dels objectius i la utilització adequada dels recursos assignats,
com també el control del compliment dels compromisos
específics que, si n’és el cas, hagi assumit l’ens en virtut de
convenis, contractes programa o altres negocis jurídics.
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2. Als efectes d’un desenvolupament efectiu del control a què
es refereix l’apartat anterior, els ens han d’elaborar, anualment,
un pla d’actuacions que ha d’incloure els objectius prevists per
a l’exercici, els seus indicadors, les línies d’actuació necessàries
per aconseguir-los, un pla economicofinancer i les previsions
relatives a recursos humans i tecnologies de la informació, tot
això en el marc del pressupost aprovat per a l’entitat per al
mateix exercici. Aquest pla, l’ha d’aprovar l’òrgan colAlegiat
superior de direcció i d’organització de l’ens en el primer
trimestre de l’exercici pressupostari corresponent, i s’ha de
trametre a la persona titular de la conselleria d’adscripció, la
qual n’ha de donar compte al Consell de Govern.

3. La valoració del grau de compliment del pla d’actuacions
s’ha de reflectir en l’informe anual d’activitat i en la declaració
de garantia de la gestió, als quals es refereix l’article 18.

Article 18
Auditoria interna, informe anual d’activitat i declaració de
garantia de la gestió

1. Quan el tipus d’activitat d’un ens, el seu volum d’operacions
o qualsevol altre motiu justificat ho faci recomanable, la
persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda
i pressuposts pot proposar al president o a l’òrgan unipersonal
equivalent la creació d’una funció d’auditoria interna. L’auditor
intern serà responsable de verificar el bon funcionament dels
sistemes i dels procediments d’execució del pressupost de l’ens.
Així mateix, l’auditor intern ha d’aconsellar la gerència de l’ens
en matèria de gestió de riscs, particularment sobre l’eficàcia i
l’adequació dels sistemes de gestió interns.

2. Simultàniament a l’aprovació dels comptes anuals, els gerents
o òrgans equivalents dels ens del sector públic instrumental de
la comunitat autònoma han de presentar a l’òrgan colAlegiat
superior de direcció i organització de l’ens i a la conselleria
d’adscripció un informe anual d’activitat i signar una declaració
de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme per
l’ens durant l’any anterior.

3. L’informe anual d’activitat ha d’incloure les dades relatives
a les actuacions desenvolupades, els objectius aconseguits en els
termes dels indicadors prevists, com també el compliment de les
previsions relatives al pla economicofinancer, els recursos
humans i les tecnologies de la informació. 

4. La declaració de garantia i responsabilitat ha d’oferir una
garantia raonable que els recursos assignats a les activitats de
l’ens s’han aplicat a les finalitats previstes, respectant els
principis de bona gestió financera i les normes aplicables; que
els procediments de control intern de l’ens ofereixen garanties
suficients; i que s’ha posat de manifest tota la informació
rellevant per als interessos de l’ens o de la comunitat autònoma.

5. Els auditors interns i externs i el comitè d’auditoria tendran
accés a l’informe anual d’activitat i a la declaració de garantia
i responsabilitat del gerent.

6. En el mes de maig de cada any, la persona titular de la
conselleria d’adscripció ha de donar compte al Consell de
Govern de les gerències que no han presentat l’informe anual
d’activitat o la declaració de garantia i responsabilitat, o que ho
han fet amb deficiències.

Article 19
Mesures addicionals de control

Quan les entitats del sector públic instrumental autonòmic
incompleixin els deures de subministrament d’informació o el
termini per formular o aprovar els comptes anuals, tenguin
informes d’auditoria amb advertiments reiterats durant dos o
més exercicis o no reintegrin els fons autonòmics no utilitzats
en els terminis fixats, el Consell de Govern, a proposta de la
persona titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda
i pressuposts, que ha d’informar prèviament la persona titular de
la conselleria d’adscripció de l’ens, pot acordar l’establiment
d’una o diverses de les mesures de control següents:

a) La necessitat d’autorització prèvia de la persona titular de
la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts per
tramitar i pagar a l’ens les transferències corrents i de capital
pressupostades en la conselleria d’adscripció.

b) La necessitat d’autorització prèvia de la persona titular de
la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts per
iniciar la tramitació d’expedients d’aval de la comunitat
autònoma o d’operacions de finançament en qualsevol de les
seves modalitats.

c) L’establiment de mecanismes de control financer
permanent de l’ens.

d) La necessitat d’autorització prèvia del Consell de Govern
o de la persona titular de la conselleria competent en matèria
d’hisenda i pressuposts per dur a terme tots, o una part, dels
actes de gestió economicofinancera de l’ens.

e) L’establiment del sistema de fiscalització prèvia per la
Intervenció General de la comunitat autònoma de tota, o part, de
l’activitat economicofinancera de l’ens. 

Capítol IV
Òrgans de direcció i recursos humans

Article 20
Òrgans de direcció

1. Els òrgans superiors de direcció dels ens del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears són
necessàriament:

a) La presidència o l’òrgan unipersonal equivalent, en el cas
d’organismes públics. 

b) El Consell d’Administració, el Patronat, la Junta de
Govern o l’òrgan colAlegiat equivalent.

2. Correspon a la presidència, si n’hi ha, la màxima
representació de l’ens, i presidir a la vegada el Consell
d’Administració, el Patronat, la Junta de Govern o l’òrgan
equivalent.
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3. El Consell d’Administració, el Patronat, la Junta de Govern
o l’òrgan equivalent ha de tenir un mínim de 7 membres i un
màxim de 13, entre els quals hi ha d’haver, almenys, un
representant de la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts i un de la Direcció de l’Advocacia de la comunitat
autònoma. En tot cas, la majoria dels membres d’aquest òrgan
han de ser designats, directament o indirectament, per òrgans de
la comunitat autònoma o per ens del sector públic autonòmic.

Els acords pels quals s’estableixin indemnitzacions per raó
de l’assistència a aquests òrgans colAlegiats han de ser
autoritzats prèviament per l’Administració de la comunitat
autònoma, mitjançant una resolució conjunta de la persona
titular de la conselleria d’adscripció i de la persona titular de la
conselleria competent en matèria d’hisenda.

4. Així mateix, els ens del sector públic instrumental poden
disposar d’una gerència, o òrgan unipersonal equivalent, per a
la direcció, l’administració i la gestió ordinària de l’ens.

En el cas d’ens que no disposin d’una gerència, o un òrgan
unipersonal equivalent, correspon al president de l’òrgan
colAlegiat superior de direcció complir les funcions i assumir les
responsabilitats atribuïdes en aquesta llei a la gerència.

5. Juntament amb els òrgans de direcció esmentats, hi pot haver,
si així ho preveuen els estatuts o la normativa específica de
l’ens, altres òrgans unipersonals de direcció vinculats amb els
objectius generals de l’ens. Així mateix, sota els òrgans de
direcció, hi pot haver llocs de feina de personal directiu
professional.

Article 21
Nomenament, retribucions i règim jurídic de la gerència i
dels altres òrgans unipersonals de direcció

1. Correspon al Consell de Govern, per mitjà d’un acord, el
nomenament i el cessament de les persones titulars de la
gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció dels
organismes autònoms. El nomenament i el cessament s’han de
fer a proposta de la persona titular de la conselleria d’adscripció
de l’ens, oït prèviament l’òrgan colAlegiat superior de direcció
de l’ens.

El nomenament i el cessament de les persones titulars de la
gerència i dels altres òrgans unipersonals de direcció de la resta
d’entitats del sector públic instrumental autonòmic s’ha de fer
d’acord amb el que estableixi la normativa aplicable i els
estatuts de l’ens. No obstant això, el nomenament i el
cessament, quan no corresponguin al Consell de Govern, s’han
de comunicar a aquest òrgan.

2. Als titulars de la gerència i dels altres òrgans de direcció de
l’ens els és aplicable la normativa reguladora del règim
d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs
i estaran sotmesos, amb caràcter general, a la relació laboral
especial d’alta direcció.

3. El límit de la quantia total de les retribucions que, per
qualsevol concepte, han de percebre els titulars de la gerència
i dels altres òrgans de direcció dels ens del sector públic
instrumental autonòmic no pot excedir de la retribució íntegra
anual establerta per als directors generals en les respectives lleis
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

4. Els titulars de la gerència i dels altres òrgans de direcció de
l’ens no percebran en el moment del seu cessament cap
indemnització, llevat de les que estiguin establertes per
disposició legal de dret necessari. A aquest efecte, no es podran
pactar ni subscriure clàusules contractuals que tenguin per
objecte reconèixer indemnitzacions o compensacions
econòmiques, sigui quina sigui la seva naturalesa o quantia.

Article 22
Règim del personal directiu professional

1. Les funcions de direcció tècnica, programació, coordinació,
impuls i avaluació de les actuacions pròpies dels ens del sector
públic instrumental es poden exercir per personal directiu
professional. El nombre de llocs de feina i les funcions
corresponents s’han d’establir per acord de l’òrgan colAlegiat
superior de l’ens o, en el cas d’entitats de dret públic sotmeses
a l’àmbit d’aplicació de la legislació de funció pública de la
comunitat autònoma, per mitjà dels corresponents instruments
d’ordenació dels llocs de feina.

2. El personal directiu professional de naturalesa laboral dels
ens del sector públic instrumental estarà sotmès a la relació
laboral especial d’alta direcció. El personal directiu professional
de les entitats de dret públic tendrà naturalesa funcionarial en
els casos en què tengui atribuïdes funcions que impliquin la
participació en l’exercici de potestats administratives.  

3. La selecció del personal directiu professional dels ens del
sector públic instrumental ha d’atendre els principis de mèrit i
capacitat, com també els criteris d’idoneïtat, competència
professional i experiència, i s’ha de dur a terme mitjançant
procediments que garanteixin la publicitat i la concurrència.

4. El personal directiu professional està subjecte a avaluació
d’acord amb els criteris d’eficàcia i d’eficiència, de
responsabilitat per la seva gestió i de control dels resultats en
relació amb els objectius que els siguin fixats. 

5. La determinació de les condicions de treball del personal
directiu professional dels ens del sector públic instrumental no
té la consideració de matèria objecte de negociació col•lectiva.
El límit de la quantia total de les retribucions que, per qualsevol
concepte, ha de percebre el personal directiu professional de
naturalesa laboral no pot excedir de la retribució íntegra anual
establerta per als directors generals en les respectives lleis de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

6. En els contractes que se subscriguin amb el personal directiu
professional de naturalesa laboral no es poden pactar
indemnitzacions a favor del treballador per desistiment
unilateral de l’empresari.
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Article 23
Règim del personal

1. El personal al servei dels ens del sector públic instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears pot ser personal
funcionari o personal laboral. L’exercici de les funcions que
impliquen la participació en l’exercici de potestats
administratives correspon exclusivament al personal funcionari.

2. El personal al servei d’aquests ens instrumentals es regeix per
la legislació aplicable en cada cas i per les disposicions
d’aquesta llei.

En tot cas, i com a mínim, és d’aplicació a tot el personal al
servei d’aquests ens la regulació establerta en l’Estatut bàsic de
l’empleat públic quant als deures dels empleats públics i el codi
de conducta, els principis ètics, els principis de conducta, els
principis rectors de l’accés a l’ocupació pública i les normes
reguladores de la reserva de quota per a persones amb
discapacitat.

3. Sense perjudici del que estableix la Llei de funció pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per als organismes
autònoms, els ens del sector públic instrumental han de disposar
d’una relació de llocs de feina pròpia com a instrument
d’ordenació dels seus recursos humans.

4. Reglamentàriament s’han d’establir els mecanismes per tal de
controlar i vigilar el compliment dels principis i de les normes
a què es refereixen els apartats anteriors d’aquest article, com
també el compliment dels límits pressupostaris i d’ocupació en
la contractació o en el nomenament del personal que es derivin
de les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma.

Capítol V
Règim de contractació i patrimonial

Article 24
Règim de contractació

El règim de contractació del sector públic instrumental és el
que es preveu en la legislació de contractes del sector públic.

Article 25
Règim de patrimoni

1. El règim patrimonial del sector públic instrumental és, per a
les entitats amb personificació pública, el que es preveu en la
legislació sobre patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. Pel que fa als ens amb personificació privada integrats en el
sector públic instrumental de la comunitat autònoma, la gestió
patrimonial d’aquests s’ha de regir per la legislació aplicable
d’acord amb la seva naturalesa jurídica, sense perjudici de
l’aplicació dels principis generals d’eficàcia, eficiència i
transparència a què es refereix l’article 3 d’aquesta llei.

Capítol VI
Règim d’assessorament jurídic i de defensa en judici

Article 26
Assessorament jurídic

1. L’assessorament jurídic dels ens instrumentals correspon, en
primer terme, al personal propi que tengui atribuïda aquesta
funció en la relació de llocs de feina.

2. Això no obstant, la secretaria general de la conselleria
d’adscripció de l’ens pot demanar a l’Advocacia de la comunitat
autònoma que emeti un informe jurídic en casos d’especial
transcendència, amb l’informe previ dels serveis jurídics de la
conselleria, que s’ha de pronunciar sobre la transcendència de
l’assumpte i sobre el fons de la qüestió des del punt de vista
jurídic.

Article 27
Representació i defensa en judici

1. La representació i defensa en judici dels organismes
autònoms correspon als advocats de la Direcció de l’Advocacia
de la comunitat autònoma, llevat que la llei de creació de l’ens
disposi una altra cosa.

2. La representació i defensa en judici de les entitats públiques
empresarials i de les fundacions del sector públic només
correspon als advocats de la Direcció de l’Advocacia de la
comunitat autònoma si s’ha subscrit el conveni d’assistència
jurídica corresponent.

3. La representació i defensa en judici de les societats mercantils
públiques i dels consorcis correspon als advocats colAlegiats que
designin, llevat que, per a casos i àmbits concrets, el Consell de
Govern o la persona titular de la conselleria d’adscripció de la
Direcció de l’Advocacia de la comunitat autònoma acordi que
correspon als advocats de l’Advocacia de la comunitat
autònoma.

TÍTOL I
ORGANISMES PÚBLICS

Capítol I
Disposicions generals

Secció 1a
Concepte i règim jurídic

Article 28
Concepte

Són organismes públics els creats sota la dependència o
vinculació de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per dur a terme activitats d’execució o de gestió,
tant administratives com de contingut econòmic, de la
competència de l’Administració de la comunitat autònoma, les
característiques de les quals justifiquin la seva organització i
funcionament en règim de descentralització funcional.
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Article 29
Personalitat jurídica i potestats

1. Els organismes públics tenen personalitat jurídica pública
diferenciada i patrimoni propis, com també autonomia de gestió,
en els termes que preveu aquesta llei i en concordança amb la
legislació de finances de la comunitat autònoma.

2. En la seva esfera de competències, els corresponen les
potestats administratives necessàries per al compliment de les
seves finalitats, en els termes que prevegin els seus estatuts,
llevat de la potestat expropiatòria.

Article 30
Classificació i adscripció dels organismes públics

1. Els organismes públics es classifiquen en organismes
autònoms i entitats públiques empresarials.

2. Els organismes autònoms s’adscriuen a una conselleria a la
qual correspon la direcció, l’avaluació i el control dels resultats
de la seva activitat.

3. Les entitats públiques empresarials s’adscriuen a una
conselleria o a un organisme autònom, que han d’exercir les
funcions alAludides en l’apartat anterior.

Article 31
Aplicació dels principis generals de l’administració pública

1. Els organismes públics s’han d’ajustar al principi
d’instrumentalitat respecte de les finalitats i els objectius que
tenguin específicament assignats.

2. Així mateix, pel que fa a l’organització i el funcionament, els
organismes públics han d’aplicar els criteris següents: 

a) Els organismes autònoms s’han d’atendre als criteris
prevists per a l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears en la normativa reguladora del seu règim jurídic.

b) Les entitats públiques empresarials s’han de regir
igualment pels criteris establerts en la normativa esmentada en
la lletra anterior, sense perjudici de les singularitats previstes en
el capítol III d’aquest títol, en consideració a la naturalesa de les
seves activitats.

3. No obstant el que estableix l’apartat anterior, la llei de
creació de l’organisme públic pot reconèixer una especial
autonomia o independència funcional de l’ens respecte de
l’Administració de la comunitat autònoma per raó de les
funcions que s’atribueixen a l’ens. En aquests casos,
l’organisme s’ha de regir per la seva normativa específica en els
aspectes precisos per fer plenament efectiva aquesta autonomia
o independència.

Article 32
Impugnacions i reclamacions prèvies a la via civil o laboral

1. Contra els actes i les resolucions dictats pels òrgans dels
organismes públics es poden interposar els recursos
administratius prevists en la legislació reguladora del règim
jurídic i del procediment administratiu en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Les reclamacions prèvies en matèria de dret civil o laboral les
ha de resoldre l’òrgan colAlegiat superior de direcció de
l’organisme públic, llevat que, pels seus estatuts, aquesta
competència estigui atribuïda a un òrgan superior de la
conselleria d’adscripció.

Article 33
Revisió d’ofici i declaració de lesivitat

1. Són competents per resoldre els procediments de revisió
d’ofici dels actes nuls i declarar la lesivitat dels actes anulAlables
els òrgans següents:

a) La persona titular de la conselleria d’adscripció de
l’organisme respecte dels actes dictats per l’òrgan colAlegiat
superior de direcció de l’ens.

b) L’òrgan colAlegiat superior de direcció de l’organisme,
respecte dels actes dictats per la resta d’òrgans de l’ens.

2. En tot cas, la revisió dels actes en matèria tributària s’ha de
regir pel que disposa la Llei general tributària i la resta de
disposicions aplicables a aquesta matèria.

Secció 2a
Creació, modificació i extinció

Article 34
Creació

1. La creació dels organismes públics s’ha de fer per llei.

2. La llei de creació ha d’indicar en tot cas:

a) El tipus d’organisme que crea, amb la indicació de les
seves finalitats generals.

b) Les funcions i competències de l’organisme, amb la
indicació de les potestats administratives generals que aquest
pugui exercir.

c) La conselleria o l’organisme autònom a què inicialment
s’adscriu.

d) Si n’és el cas, els recursos econòmics i les particularitats
del seu règim de personal, de contractació, patrimonial,
economicofinancer, com també qualssevol altres que, per la
seva naturalesa, exigeixin norma amb rang de llei.

e) Pel que fa als organismes autònoms, la determinació de
l’existència d’un pressupost propi i independent del pressupost
de l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears o, en defecte d’això, d’un pressupost integrat en el de
l’Administració de la comunitat autònoma, de conformitat amb
el que preveu l’article 40 d’aquesta llei.

f) Si n’és el cas, el reconeixement exprés d’una especial
autonomia o independència funcional de l’ens respecte de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
per raó de les funcions que ha d’exercir l’ens.

3. El Consell de Govern ha d’aprovar el projecte de llei de
creació a proposta de la conselleria a la qual es prevegi
adscriure l’organisme. A la proposta s’ha d’adjuntar el projecte
d’estatuts de l’organisme, el pla d’actuació inicial, l’informe
economicofinacer i la resta de documents a què es refereix
l’article 5, que seran aprovats, si n’és el cas, conjuntament. La
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts ha
d’emetre un informe preceptiu sobre la proposta d’aprovació i
la documentació adjunta. 
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Article 35
Estatuts

1. Una vegada en vigor la llei de creació de l’organisme, el
Consell de Govern, a proposta de la persona titular de la
conselleria d’adscripció, i amb l’informe preceptiu de la
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts, ha
d’aprovar els estatuts per decret.

2. Els estatuts dels organismes públics han de regular:

a) Les funcions i competències de l’organisme, amb la
indicació de les potestats administratives que aquest pugui
exercir i la distribució de les competències entre els òrgans de
direcció, com també el rang administratiu d’aquests en el cas
dels organismes autònoms. En el cas de les entitats públiques
empresarials, els estatuts també han de determinar els òrgans
que tenguin atribuït l’exercici de potestats administratives.

b) La configuració dels òrgans colAlegiats, amb les
indicacions següents: les competències; la integració
administrativa o dependència jeràrquica; la composició i els
criteris per designar-ne el president i la resta de membres; les
funcions de decisió, proposta, informe, seguiment o control i
qualsevol altra que els sigui atribuïda; i la indicació dels actes
i les resolucions que exhaureixin la via administrativa.

c) La determinació del president i de la resta d’òrgans
unipersonals de direcció de l’organisme i també la seva forma
de designació; i la indicació dels actes i les resolucions que
exhaureixin la via administrativa.

d) La determinació, si n’hi ha, dels òrgans de participació.
e) La determinació dels òrgans de contractació.
f) El patrimoni que, si n’hi ha, els sigui assignat per complir

les seves finalitats i els recursos econòmics mitjançant els quals
s’hagi de finançar l’organisme.

g) La facultat d’instar la creació o la participació en altres
ens instrumentals quan sigui adequat per a la consecució de les
finalitats assignades.

h) Qualsevol altra qüestió que es consideri necessària per al
bon funcionament i l’organització de l’organisme públic.

Article 36
Modificació i refosa

1. La modificació o refosa dels organismes públics s’ha de fer
per llei del Parlament de les Illes Balears.

2. No obstant això, quan es tracti de modificacions que afectin
únicament aspectes establerts només en els estatuts, la
modificació s’ha de fer per decret, a proposta de la persona
titular de la conselleria d’adscripció i amb l’informe preceptiu
de la conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts.

Article 37
Extinció i liquidació

1. L’extinció dels organismes públics es produeix:

a) Per determinació d’una llei.
b) Per decret del Consell de Govern, a proposta de la

conselleria d’adscripció, i amb l’informe previ i favorable de la
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts, en els
casos següents:

1r. Pel transcurs del temps d’existència fixat en la llei de
creació.

2n. Perquè les seves finalitats i objectius han estat assumits
en la seva totalitat pels serveis de l’Administració de la
comunitat autònoma.

3r. Perquè les seves finalitats i objectius han estat complerts
en la seva totalitat, de forma que no es justifica la pervivència
de l’organisme públic.

2. La norma que determini l’extinció ha d’establir les mesures
aplicables al personal de l’organisme afectat en el marc de la
legislació reguladora dels empleats públics. A més a més, ha de
determinar, si escau, la integració en el patrimoni de la
comunitat autònoma dels béns i drets sobrants que resultin del
procés de liquidació de l’organisme, indicant-ne l’afectació a
serveis de l’Administració de la comunitat autònoma o
l’adscripció als organismes públics que correspongui, d’acord
amb el que preveuen les disposicions reguladores del patrimoni
de la comunitat autònoma.

Capítol II
Organismes autònoms

Article 38
Concepte i règim general

1. Els organismes autònoms són organismes públics als quals
s’encarrega, en execució de programes específics de l’activitat
d’una conselleria, la realització d’activitats administratives, de
foment, de prestació o de gestió de serveis públics.

2. Els organismes autònoms es regeixen pel dret administratiu.

Article 39
Règim de personal

1. El personal al servei dels organismes autònoms pot ser
personal funcionari o personal laboral, en els termes prevists en
la normativa reguladora de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

2. Tret que la llei de creació de l’organisme autònom disposi
una altra cosa, el personal al servei d’aquest depèn
orgànicament de la persona titular de la conselleria competent
en matèria de funció pública i funcionalment de l’òrgan superior
unipersonal de direcció de l’organisme autònom.

3. Al personal al servei dels organismes autònoms li és aplicable
la legislació autonòmica de funció pública, en els mateixos
termes establerts per al personal al servei de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, sense perjudici que
la llei de creació pugui establir determinacions específiques
quant al règim de personal.

Article 40
Règim pressupostari i de control

1. Els pressuposts dels organismes autònoms s’integren en el
pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma en
seccions separades per a cada organisme. No obstant això, la llei
de creació de cada organisme autònom pot establir que l’ens
disposi d’un pressupost propi, el qual no s’integrarà en el de
l’Administració de la comunitat autònoma.
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2. El règim economicofinancer, de comptabilitat, intervenció i
control dels organismes autònoms és el que preveu aquesta llei
i la legislació de finances de la comunitat autònoma, sense
perjudici de les particularitats que es puguin establir en la Llei
de creació de l’ens.

Article 41
Actes i resolucions

Els actes i les resolucions dels òrgans dels organismes
autònoms s’han de regir per les regles corresponents previstes
en la legislació reguladora del règim jurídic i del procediment
administratiu en l’àmbit de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Capítol III
Entitats públiques empresarials

Article 42
Concepte i règim general

1. Les entitats públiques empresarials són organismes públics
als quals s’encarrega la realització d’activitats de prestació,
gestió de serveis o producció de béns d’interès públic
susceptibles de contraprestació.

2. Excepcionalment, la llei de creació pot autoritzar que
s’inclogui en els estatuts de l’entitat la realització d’activitats de
foment, sempre que es tracti d’actuacions accessòries respecte
de les funcions i competències principals atribuïdes a l’entitat.

3. Les entitats públiques empresarials es regeixen pel dret públic
en la formació de la voluntat dels seus òrgans, en l’exercici de
les potestats administratives que tenen atribuïdes i en allò que
prevegi aquesta llei, una altra norma amb rang de llei o els
estatuts de l’entitat. En la resta d’aspectes, es regeixen pel dret
privat.

Article 43
Exercici de potestats administratives

Les potestats administratives atribuïdes a les entitats
públiques empresarials només poden ser exercides pels òrgans
de les entitats als quals s’assigni expressament en els seus
estatuts aquesta facultat.

Article 44
Règim de personal

1. El personal al servei de les entitats públiques empresarials pot
ser:

a) Personal laboral propi.
b) Personal funcionari de l’Administració de la comunitat

autònoma o dels organismes autònoms que li sigui adscrit.
c) Personal funcionari de qualsevol administració pública

que s’incorpori per qualsevol procediment de provisió o
d’ocupació de llocs de feina, d’acord amb la normativa de
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El personal laboral propi de les entitats públiques
empresarials es regeix, a més de per les disposicions
contingudes en l’Estatut bàsic de l’empleat públic que li siguin
d’aplicació i per la resta de normes laborals i convencionals
aplicables al personal d’aquesta naturalesa, pels preceptes
d’aquesta llei i per les normes que la desenvolupin, com també
per les normes d’ocupació pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears que ho disposin expressament.

3. El personal funcionari al servei de les entitats públiques
empresarials es regula per la normativa de funció pública de la
comunitat autònoma, sense perjudici de les determinacions
específiques que, si s’escau, contengui la seva norma de creació.

Article 45
Règim pressupostari i de control

El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat,
intervenció i control de les entitats públiques empresarials és el
que preveu aquesta llei i la legislació de finances de la
comunitat autònoma, sense perjudici de les particularitats que
es puguin establir en la llei de creació de l’ens i en els seus
estatuts.

Article 46
Actes i resolucions

Els actes i les resolucions dels òrgans de les entitats
públiques empresarials, quan es dictin en l’exercici de potestats
administratives, s’han de regir per les regles corresponents
previstes en la legislació reguladora del règim jurídic i del
procediment administratiu en l’àmbit de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

TÍTOL II
ORGANISMES DE NATURALESA PRIVADA DE

TITULARITAT PÚBLICA

Capítol I
Disposicions generals

Article 47
Concepte i classificació

Són organismes de naturalesa privada de titularitat pública
les societats mercantils públiques i les fundacions del sector
públic.

Article 48
Personalitat jurídica i potestats

Els òrgans de naturalesa privada de titularitat pública tenen
personalitat jurídica privada i en cap cas poden exercir potestats
administratives.

Article 49
Règim del personal

1. El personal al servei dels organismes de naturalesa privada de
titularitat pública és personal laboral.



BOPIB núm. 119 -  12 de març de 2010 4061

2. El personal laboral al servei d’aquests organismes es regeix,
a més de per les disposicions contingudes en l’Estatut bàsic de
l’empleat públic que li siguin d’aplicació i per la resta de
normes laborals i convencionals aplicables al personal d’aquesta
naturalesa, pels preceptes d’aquesta llei i per les normes que la
desenvolupin, com també per les normes d’ocupació pública de
la comunitat autònoma de les Illes Balears que, en el marc del
que estableix la disposició addicional primera de l’Estatut bàsic
de l’empleat públic, ho disposin expressament.

Article 50
Règim pressupostari i de control

El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat,
intervenció i control dels organismes de naturalesa privada de
titularitat pública és el que preveu aquesta llei i la legislació de
finances de la comunitat autònoma, sense perjudici del
compliment de la resta de normes que, en matèria comptable,
financera o de control, siguin aplicables a aquests ens de
conformitat amb la legislació general de dret privat sobre
societats i fundacions.

Capítol II
Societats mercantils públiques

Article 51
Concepte i règim general

1. Són societats mercantils públiques de la comunitat autònoma
de les Illes Balears les societats mercantils amb participació
majoritària en el capital social, directa o indirecta, de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o dels ens que integren el sector públic instrumental regulats en
aquesta llei.

2. Les societats mercantils públiques es regeixen per
l’ordenament jurídic privat, excepte en els aspectes a què es
refereix el títol preliminar i aquest títol II, i que determinen
l’aplicació de normes de dret públic.

Article 52
Creació, modificació i extinció

1. La creació de societats mercantils públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i les eventuals modificacions de
l’escriptura pública de constitució, com també els actes
d’adquisició o de pèrdua de la posició majoritària, directa o
indirecta, de la comunitat autònoma i l’extinció de l’entitat,
requereixen l’acord previ del Consell de Govern. 

2. L’acord s’ha d’adoptar a proposta de la conselleria
interessada i amb un informe preceptiu de la conselleria
competent en matèria d’hisenda i pressuposts.

Article 53
Estatuts

1. Els estatuts de les societats mercantils públiques s’han
d’elevar al Consell de Govern juntament amb la proposta
d’acord pel qual se n’autoritza la creació.

2. Juntament amb la proposta d’acord i els estatuts, el Consell
de Govern ha d’aprovar el pla d’actuació inicial, l’estudi
economicofinancer i la resta de documents a què es refereix
l’article 5 d’aquesta llei.

3. Les propostes d’acord d’augment i de reducció de capital, i
les altres que impliquin modificació dels estatuts de les societats
mercantils públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, han de ser elevades, en tot cas i amb caràcter previ a la
seva aprovació per l’òrgan societari que correspongui, al
Consell de Govern perquè en faci l’autorització prèvia. Aquest
acord s’adoptarà a proposta de la conselleria interessada, amb
l’informe preceptiu de la conselleria competent en matèria
d’hisenda i pressuposts.

4. Els estatuts de les societats mercantils públiques i les seves
modificacions s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Article 54
La Junta General

1. La Junta General de les societats mercantils públiques de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en què l’administració
tengui una participació del cent per cent del seu capital social ha
d’estar constituïda pel Consell de Govern de les Illes Balears.

2. En les societats mercantils públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en què l’administració tengui una
participació inferior al cent per cent del seu capital social,
correspon al Consell de Govern designar, entre els seus
membres, els representants d’aquest capital a la Junta General.

Capítol III
Fundacions del sector públic

Article 55
Concepte i règim general

1. Són fundacions del sector públic de la comunitat autònoma
de les Illes Balears les fundacions constituïdes amb una
aportació majoritària, directa o indirecta, de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears o els seus ens
instrumentals, i també aquelles altres el patrimoni fundacional
de les quals, amb caràcter permanent, està integrat en més d’un
50% per béns o drets cedits per entitats del sector públic
autonòmic.

2. Les fundacions del sector públic es regeixen per l’ordenament
jurídic privat, excepte en els aspectes a què es refereix el títol
preliminar i aquest títol II, i que determinen l’aplicació de
normes de dret públic.

3. Exerceix el protectorat de les fundacions del sector públic
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
mitjançant les conselleries d’adscripció corresponents, de
conformitat amb el que s’estableixi reglamentàriament.
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Article 56
Creació, modificació i extinció

1. La creació, la modificació de l’escriptura de constitució i
l’extinció de fundacions del sector públic requereix acord previ
del Consell de Govern. També requereixen acord les cessions o
aportacions de béns i drets a una fundació prèviament
constituïda quan, com a conseqüència d’aquestes, es produeixi
la circumstància a la qual es refereix l’article 55.1 d’aquesta llei,
com també els actes o els negocis que determinin la pèrdua del
caràcter de fundació del sector públic autonòmic.

2. L’acord s’ha d’adoptar a proposta de la conselleria
interessada, amb els informes preceptius de les conselleries
competents en matèria d’hisenda i pressuposts i en matèria de
fundacions.

Article 57
Estatuts

1. Els estatuts de les fundacions del sector públic s’han d’elevar
al Consell de Govern juntament amb la proposta d’acord pel
qual se’n disposa la creació.

2. Juntament amb la proposta d’acord i els estatuts, el Consell
de Govern ha d’aprovar el pla d’actuació inicial de la fundació,
l’estudi economicofinancer i la resta de documents a què es
refereix l’article 5 d’aquesta llei.

3. Les modificacions dels estatuts de les fundacions del sector
públic s’han d’elevar, en tot cas i amb caràcter previ a la seva
aprovació per l’òrgan de l’entitat que correspongui, al Consell
de Govern perquè en faci l’autorització prèvia.

4. Els estatuts de les fundacions del sector públic i les seves
modificacions s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

TÍTOL III
CONSORCIS

Article 58
Concepte i règim general

1. Són consorcis de la comunitat autònoma de les Illes Balears
els que estan finançats majoritàriament, directament o
indirectament, per l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears o pels seus ens públics instrumentals, i també
els consorcis en què els membres dels òrgans de direcció són
designats en més d’un 50 % per l’Administració de la comunitat
autònoma o pels seus ens públics instrumentals. En tot cas, la
creació o l’adhesió a un consorci requereix que se’n formalitzi
el conveni de colAlaboració corresponent amb els altres ens
consorciats, en el qual s’ha de fixar el règim de finançament i el
nombre de representants de cada ens als òrgans de direcció.

2. Els consorcis són entitats de dret públic que poden exercir les
potestats administratives necessàries per al compliment de les
seves finalitats, en els termes que prevegin els seus estatuts,
llevat de la potestat expropiatòria.

Els consorcis s’han de regir, amb caràcter general i sense
perjudici de les particularitats que s’estableixin en els seus
estatuts, pel dret administratiu. D’acord amb això, són
aplicables als consorcis, a més de les normes establertes en
aquest títol i en la resta de legislació aplicable específicament
als consorcis, les disposicions relatives als organismes públics
contingudes en el títol I d’aquesta llei i, en particular, les
corresponents als organismes autònoms, en la mesura que siguin
compatibles amb la naturalesa peculiar d’aquests ens.

3. Queden fora de l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei els
consorcis constituïts per la comunitat autònoma de les Illes
Balears amb altres administracions públiques en els quals no
concorrin les circumstàncies previstes en l’apartat 1 anterior.

4. Els òrgans de direcció dels consorcis han d’estar integrats per
representants de totes les entitats consorciades en la proporció
que es determini en els estatuts respectius.

Article 59
Creació, modificació, extinció i fusió

1. La creació, la modificació i l’extinció dels consorcis
requereix l’acord previ del Consell de Govern. L’acord s’ha
d’adoptar a proposta de la conselleria afectada, amb l’informe
preceptiu de la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts, i ha d’autoritzar la persona titular de la conselleria
sectorial a què s’adscrigui l’ens perquè subscrigui el conveni de
colAlaboració corresponent.

2. En tot cas, l’acord de Consell de Govern que decideixi la
participació de la comunitat autònoma en un consorci ha de
determinar, expressament, si escau, la seva subjecció a
l’ordenament autonòmic de conformitat amb els criteris
establerts en l’article 58.1 anterior. 

3. La fusió de consorcis requereix, a més de l’acord dels òrgans
de direcció corresponents de cadascun dels consorcis afectats,
l’acord previ del Consell de Govern, a proposta conjunta de les
conselleries d’adscripció i de la conselleria competent en
matèria d’hisenda i pressuposts.

Article 60
Estatuts

1. Els estatuts dels consorcis s’han d’elevar al Consell de
Govern juntament amb la proposta d’acord pel qual s’autoritza
la creació o l’adhesió i l’esborrany del conveni de colAlaboració
corresponent. En el cas d’adhesió, també s’ha d’ajuntar el
conveni de colAlaboració en virtut del qual es va crear el
consorci.

2. Juntament amb la proposta d’acord i els estatuts, el Consell
de Govern ha d’aprovar el pla d’actuació inicial del consorci,
l’informe economicofinacer i la resta de documents a què es
refereix l’article 5. 

3. Les modificacions dels estatuts dels consorcis s’han d’elevar,
en tot cas i amb caràcter previ a la seva aprovació per l’òrgan de
l’entitat que correspongui, al Consell de Govern perquè en faci
l’autorització prèvia.
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4. Els estatuts del consorci i les seves modificacions s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. Els estatuts dels consorcis han de regular, com a mínim, els
aspectes següents:

a) La denominació del consorci.
b) La finalitat per a la qual es constitueix.
c) La relació de membres i els criteris de representació.
d) Les condicions de separació i d’adhesió dels membres

consorciats.
e) El domicili del consorci.
f) La configuració dels òrgans colAlegiats i unipersonals de

direcció, amb les indicacions següents: la composició i els
criteris per designar-ne els membres i els càrrecs; les funcions
de decisió, proposta, informe, seguiment o control i qualsevol
altra que se’ls atribueixi; i la indicació dels actes i les
resolucions que exhaureixen la via administrativa.

g) Les funcions i competències del consorci, amb la
indicació de les potestats administratives generals que aquest
pot exercir, i la distribució de les competències entre els òrgans
de direcció.

h) El patrimoni que, si n’és el cas, els sigui assignat per al
compliment de les seves finalitats i els recursos econòmics
mitjançant els quals s’han de finançar.

i) Les especialitats del règim relatiu a recursos humans,
patrimoni i contractació.

j) Les especialitats del règim pressupostari, de comptabilitat,
control i tresoreria.

Article 61
Règim de personal

1. El personal al servei dels consorcis pot ser:

a) Personal laboral propi.
b) Personal funcionari de les administracions consorciades

que li sigui adscrit.
c) Personal funcionari de qualsevol administració pública

que s’incorpori per qualsevol procediment de provisió o
d’ocupació de llocs de feina, d’acord amb la normativa de
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. El personal laboral propi dels consorcis es regeix, a més de
per les disposicions contingudes en l’Estatut bàsic de l’empleat
públic que li siguin d’aplicació i per la resta de normes laborals
i convencionals aplicables al personal d’aquesta naturalesa, pels
preceptes d’aquesta llei i per les normes que la desenvolupin,
com també per les normes d’ocupació pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears que ho disposin expressament.

3. El personal funcionari al servei dels consorcis es regula per
la normativa de funció pública de la comunitat autònoma, sense
perjudici de les determinacions específiques que, si s’escau,
contenguin els seus estatuts.

Article 62
Règim pressupostari i de control

El règim pressupostari, economicofinancer, de comptabilitat,
intervenció i control dels consorcis és el que preveu aquesta llei
i la legislació de finances de la comunitat autònoma, sense
perjudici de les particularitats que es puguin establir en els
estatuts de l’ens.

Disposició addicional primera
Aplicació d’aquesta llei a altres ens 

1. Qualsevol entitat que, malgrat que no formi part de l’àmbit
d’aplicació d’aquesta llei, s’hagi d’incloure en el sector
d’administracions públiques de la comunitat autònoma de les
Illes Balears per aplicació de les regles del Sistema Europeu de
Comptes Nacionals i Regionals a què es refereix el Reial Decret
Legislatiu 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei d’estabilitat pressupostària i la Llei Orgànica
5/2001, de 13 de desembre, complementària de la Llei general
d’estabilitat pressupostària, s’ha de subjectar al que disposen els
articles 12, 13, 14 i 15 d’aquesta llei.

2. Així mateix, les entitats participades íntegrament o
majoritàriament per diferents administracions públiques i no
integrades en el sector públic de cap administració territorial
matriu, en les quals la comunitat autònoma de les Illes Balears
tengui la major participació, han de trametre a la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears els seus
comptes anuals de la manera que preveu l’article 13 d’aquesta
llei.

3. En tot cas, els comptes anuals de les entitats a què es
refereixen els apartats anteriors no s’han d’integrar en el compte
general de la comunitat autònoma, sense perjudici que, si escau,
els comptes esmentats hagin de ser tramesos directament per
aquests mateixos ens a la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears de conformitat amb el que preveu l’article 2.1 d) de la
Llei 4/2004, de 2 d’abril, de la Sindicatura de Comptes de les
Illes Balears.

Disposició addicional segona
Referències contingudes en les normes vigents a la Llei
3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
publiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i a ens instrumentals de la comunitat autònoma

1. Les referències contingudes en la normativa vigent a la Llei
3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i empreses
publiques i vinculades de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, s’han d’entendre fetes a aquesta llei.

2. Les referències contingudes en la normativa vigent a les
entitats autònomes, a les entitats de dret públic que han d’ajustar
l’activitat a l’ordenament jurídic privat, a les societats civils o
mercantils amb participació majoritària de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, a les fundacions del sector públic
autonòmic i als consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic,
s’han d’entendre fetes, respectivament, als organismes
autònoms, a les entitats públiques empresarials, a les societats
mercantils públiques, a les fundacions del sector públic i als
consorcis regulats en aquesta llei.

3. Les referències contingudes en la normativa vigent i, en
particular, en la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
a l’administració instrumental de la comunitat autònoma, s’han
d’entendre fetes, amb caràcter general, als organismes públics
i als consorcis regulats en aquesta llei, com a entitats de dret
públic instrumentals que poden exercir potestats administratives
en els termes que preveu l’article 1.2 de la Llei 3/2003.
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Disposició addicional tercera
Ens de gestió i d’administració dels centres, serveis i
establiments sanitaris

1. Els ens constituïts a l’empara de la Llei 15/1997, de 25
d’abril, sobre habilitació de noves formes de gestió del Sistema
Nacional de Salut, s’han de regir per la seva normativa
específica, i se’ls ha d’aplicar, amb caràcter supletori, els
preceptes d’aquesta llei corresponents a la seva naturalesa. 

2. Les fundacions públiques sanitàries a les quals es refereix
l’article 111 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre, de mesures
fiscals, administratives i de l’ordre social, que es constitueixin
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, s’han
de regir per la seva normativa específica, i se’ls ha d’aplicar,
amb caràcter supletori, els preceptes d’aquesta llei
corresponents a les entitats públiques empresarials.

Disposició addicional quarta
Règim jurídic de determinats ens

1. L’Agència Tributària de les Illes Balears s’ha de regir per la
seva legislació específica i supletòriament per les disposicions
d’aquesta llei aplicables als organismes autònoms.

Així mateix, el Consell Econòmic i Social de les Illes
Balears i el Consell Audiovisual de les Illes Balears s’han de
regir per la seva legislació específica i supletòriament per les
disposicions d’aquesta llei aplicables als organismes autònoms,
sempre que l’aplicació supletòria de les disposicions esmentades
no afecti la independència funcional d’aquests ens.

2. El Servei de Salut de les Illes Balears s’ha de regir per les
disposicions aplicables als organismes autònoms, sense
perjudici de les especialitats contingudes en la seva legislació
específica.

Disposició addicional cinquena
Establiment de paràmetres específics

1. Reglamentàriament s’ha d’establir un quadre que agrupi els
ens que integren el sector públic instrumental de la comunitat
autònoma en blocs homogenis per raó del seu pressupost, xifra
de negocis o qualsevol altre indicador rellevant i, per a cadascun
d’aquests blocs, s’han de fixar els paràmetres següents:

a) El nombre màxim de membres del Consell
d’Administració o de l’òrgan colAlegiat de direcció equivalent.

b) Les retribucions màximes dels gerents i òrgans
unipersonals de direcció. 

c) Les retribucions màximes del personal directiu
professional. 

d) Les dietes dels membres del Consell d’Administració. 

2. Excepcionalment, i mitjançant acord del Consell de Govern,
es poden superar els paràmetres a què es refereixen les lletres a),
b) i c) de l’apartat anterior, respectant en tot cas els límits que
s’estableixen en aquesta llei.

Disposició addicional sisena
Consolidació de comptes anuals

Els ens del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma que formin part entre si d’un grup d’empreses, a més
de retre comptes individualment, han de consolidar, per mitjà de
l’entitat matriu, els comptes del grup.

Disposició addicional setena
Servei específic de la Intervenció General

1. L’exercici del control permanent pot requerir l’existència
d’un servei específic i especialitzat de la Intervenció General
assignat als ens del sector públic instrumental, sense perjudici
de les actuacions concretes que de forma puntual puguin dur a
terme els serveis generals de la mateixa Intervenció General.

2. Correspon al Consell de Govern crear aquests serveis,
d’acord amb la relació de llocs de feina.

Disposició addicional vuitena
Integració dels sistemes de gestió economicofinancera

1. A proposta de la persona titular de la conselleria competent
en matèria d’hisenda i pressuposts, el Consell de Govern pot
acordar que els sistemes d’informació comptable dels ens que
integren el sector públic autonòmic estiguin integrats en el
sistema d’informació economicofinancera general de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. En tot cas, la gestió economicofinancera d’aquests ens s’ha
de dur a terme de manera que es garanteixi la interconnexió
informàtica amb els sistemes corporatius de l’Administració de
la comunitat autònoma.

Disposició addicional novena
Gestió de nòmines i meses de negociació

1. Sense perjudici del desplegament reglamentari a què es
refereix l’article 23.4 d’aquesta llei, correspon a la conselleria
competent en matèria de funció pública l’assessorament i la
coordinació general en l’elaboració de les nòmines del personal
al servei dels ens del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma.

2. Així mateix, a les reunions dels òrgans de negociació de les
condicions del personal d’aquests ens poden assistir un
representant de la conselleria competent en matèria de funció
pública i un altre de la conselleria competent en matèria
d’hisenda i pressuposts. A aquest efecte, la presidència de l’ens
o l’òrgan unipersonal equivalent ha de comunicar a ambdues
conselleries, amb antelació suficient, la celebració de les
reunions d’aquests òrgans, amb inclusió de l’ordre del dia que
es prevegi.

Disposició addicional desena
Règim de personal en casos de translació de competències
o funcions

1. En el cas que les funcions atribuïdes a una entitat pública
empresarial, a un organisme de naturalesa privada de titularitat
pública o a un consorci siguin assumides directament per
l’Administració de la comunitat autònoma o per un organisme
autònom, al personal laboral propi de l’entitat afectada se li
aplicarà el que disposi la norma o l’instrument jurídic
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d’extinció, que únicament pot implicar l’assoliment de la
condició de personal fix de l’Administració de la comunitat
autònoma quan es garanteixi el compliment dels principis
rectors en l’accés a l’ocupació pública que estableix l’article 55
de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.

No obstant això, el personal laboral fix de l’Administració
de la comunitat autònoma que hagi passat a prestar serveis a
l’entitat afectada com a conseqüència d’una descentralització
funcional manté tots els drets que li corresponen en virtut
d’aquella condició.

2. Quan funcions desenvolupades per l’Administració de la
comunitat autònoma o un organisme autònom s’atribueixin a un
altre ens públic instrumental, els llocs de feina que les tenen
assignades i el personal funcionari o laboral que els ocupa s’han
d’adscriure a l’ens corresponent en els termes que prevegin els
estatuts o la norma de creació de l’ens i, si escau, la norma o
l’instrument jurídic d’assumpció de les competències.

El personal funcionari que passi a prestar serveis en aquests
ens instrumentals manté la condició de personal funcionari de
l’administració d’origen i queda en la situació administrativa
que correspongui.

El personal laboral queda en situació d’excedència
voluntària per incompatibilitat i manté els drets que li
corresponguin, inclòs el dret a participar en els procediments de
provisió de llocs de feina o de promoció interna que convoqui
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
en igualtat de condicions amb la resta de personal de la seva
categoria professional.

3. Quan la translació de competències o funcions tengui lloc
entre entitats públiques empresarials, consorcis i/o organismes
de naturalesa privada, s’han d’aplicar les regles que, en relació
amb l’extinció dels ens afectats, estableixin les normes o els
acords del Consell de Govern a què es refereixen els articles
37.2, 52, 56 i 59 d’aquesta llei, segons els casos. 

Disposició addicional onzena
Responsabilitats en matèria de gestió de personal

La condició de personal laboral fix al servei dels ens públics
instrumentals únicament es pot assolir mitjançant la participació
en els processos selectius corresponents i en cap cas per la
conversió de contractes laborals de durada determinada. La
conversió de contractes laborals de durada determinada en
contractacions indefinides pot donar lloc a l’exigència de
responsabilitat a la gerència o a l’òrgan de direcció de l’ens,
sense perjudici de la responsabilitat en què poden incórrer altres
òrgans per raó de la seva participació en la presa de decisions.

Disposició addicional dotzena
Departament específic de la Direcció de l’Advocacia de la
comunitat autònoma

1. L’exercici permanent de les funcions d’assessorament jurídic
i de defensa en judici dels ens instrumentals pot requerir
l’existència d’un departament específic i especialitzat de la
Direcció de l’Advocacia de la comunitat autònoma assignat als
ens del sector públic instrumental.

2. Correspon al Consell de Govern, a proposta de la persona
titular de la conselleria d’adscripció de l’Advocacia de la
comunitat autònoma, modificar l’estructura de la Direcció de
l’Advocacia en aquest sentit.

Disposició addicional tretzena
Personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears

Les referències al personal funcionari contingudes en
aquesta llei s’ha d’entendre que comprenen, també, el personal
estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.   

Disposició addicional catorzena
Règim específic dels òrgans colAlegiats superiors de direcció
de determinats ens

Les normes relatives als òrgans colAlegiats superiors de
direcció que conté l’article 20.3 d’aquesta llei no s’han d’aplicar
a les entitats del sector públic instrumental que, d’acord amb les
lleis sectorials aplicables, disposin d’una regulació específica.

Disposició addicional quinzena
Règim específic del personal eventual dels organismes
públics

La normativa reguladora del règim jurídic de cada
organisme públic pot preveure que l’exercici de determinades
funcions específiques de confiança o d’assessorament especial
d’algun dels òrgans unipersonals de direcció de l’organisme
siguin exercides per mitjà del personal eventual a què es
refereix l’article 12 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, al
qual s’ha d’aplicar el règim jurídic que, per a aquest tipus de
personal, estableix l’estatut esmentat i la legislació de funció
pública de la comunitat autònoma.

Disposició transitòria primera
Reducció i simplificació del sector públic

En el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, el Consell de Govern, per mitjà d’un acord, ha de
crear una comissió que s’encarregui d’analitzar el conjunt d’ens
integrants del sector públic autonòmic i de proposar la
supressió, refosa o modificació dels ens en què ho facin
recomanable raons de simplificació, economia, eficàcia i
eficiència en la gestió.

Disposició transitòria segona
Adaptació dels ens que integren el sector públic
instrumental a les previsions d’aquesta llei

1. Sense perjudici de les competències de control que aquesta
llei atribueix a les conselleries a les quals estigui adscrit l’ens,
que són aplicables a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
els ens del sector públic instrumental existents s’han de regir per
la normativa vigent a l’entrada en vigor d’aquesta llei, fins que
s’adaptin a les previsions que conté.
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2. L’adaptació dels ens que, a l’entrada en vigor d’aquesta llei,
integren el sector públic instrumental de la comunitat autònoma
de les Illes Balears s’ha de fer per decret del Consell de Govern,
en el cas d’organismes públics, o s’ha d’autoritzar per acord del
Consell de Govern, en la resta de casos, a proposta de la persona
titular de la conselleria d’adscripció i amb l’informe favorable
de les conselleries competents en matèria de relacions
institucionals i d’hisenda i pressuposts.

3. Aquest procés d’adaptació s’ha d’haver fet efectiu en un
termini màxim d’un any, comptador a partir de l’entrada en
vigor d’aquesta llei.

4. Mentre no s’aprovin el decret i l’acord esmentats,
l’equivalència que, amb caràcter general, hi ha entre els ens
creats d’acord amb les disposicions vigents i els ens que
configura aquesta llei és la següent:

a) Entitats autònomes de l’article 1 a de la Llei 3/1989, de 29
de març: organismes autònoms de l’article 2.1 a) d’aquesta llei.

b) Empreses públiques de l’article 1.b).1 de la Llei 3/1989,
de 29 de març: entitats públiques empresarials de l’article 2.1 b)
d’aquesta llei.

c) Empreses públiques de l’article 1.b).2 de la Llei 3/1989,
de 29 de març: societats mercantils públiques de l’article 2.1 c)
d’aquesta llei.

d) Fundacions del sector públic autonòmic a què es refereix
l’article 1.3 e) del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 24 de juny: fundacions del sector públic
de l’article 2.1 d) d’aquesta llei.

e) Consorcis sotmesos a l’ordenament autonòmic a què es
refereix l’article 1.4 del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb l’article
85.4 de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears:
consorcis de l’article 2.1 e) d’aquesta llei.

Disposició transitòria tercera
Règim transitori de determinat personal eventual d’entitats
del sector públic instrumental

El personal eventual que, a la data d’entrada en vigor
d’aquesta llei, no faci, exclusivament, funcions de confiança o
d’assessorament especial, en els termes que estableixen l’article
12 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic i la disposició
addicional quinzena d’aquesta llei, romandrà en el lloc de feina
pel qual hagi estat nomenat i n’exercirà les funcions
corresponents fins que, d’acord amb la normativa aplicable al
personal eventual, tengui lloc el seu cessament efectiu.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

1. Es deroguen expressament les normes següents:

a) La Llei 3/1989, de 29 de març, d’entitats autònomes i
empreses publiques i vinculades de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, sense perjudici del que estableix la disposició
transitòria segona.

b) La disposició addicional tercera de la Llei 10/1995, de 20
de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
patrimoni. 

c) L’article 10 de la Llei 5/1996, de 18 de desembre, de
diverses mesures tributàries i administratives.

d)  Els articles 14 i 15 de la Llei 9/1997, de 22 de desembre,
de mesures tributàries i administratives.

e) L’apartat 3 de l’article 54, l’apartat 3 de l’article 55, els
articles 74 i 86 i la disposició transitòria única de la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

2. Així mateix, es deroguen totes les disposicions de rang igual
o inferior que s’oposin al que s’estableix en aquesta llei.

Disposició final primera
Registre d’entitats del sector públic instrumental 

En el termini d’un any comptador des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei s’ha de crear i regular, per reglament, un registre
d’entitats del sector públic instrumental, com a instrument de
publicitat de les dades i actuacions principals d’aquestes
entitats. 

Disposició final segona
Projecte de llei de finances de la comunitat autònoma

En el termini de dos anys comptadors des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears ha de
presentar davant el Parlament de les Illes Balears un projecte de
llei de finances de la comunitat autònoma que substitueixi el
text refós de la llei vigent aprovat pel Decret Legislatiu 1/2005,
de 24 de juny.

Disposició final tercera
Modificacions del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret
Legislatiu 1/2005, de 24 de juny

1. L’apartat 3 de l’article 1 queda modificat de la manera
següent:

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

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

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

c) Els organismes autònoms dependents o vinculats a
l’Administració de la comunitat autònoma.

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

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

f) Les entitats públiques empresarials dependents o
vinculades a l’Administració de la comunitat autònoma.
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g) Les societats mercantils públiques de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

h) Les fundacions del sector públic.
i) Els consorcis.»

2. L’apartat 4 de l’article 1 queda modificat de la manera
següent:

«4. Els consorcis de la comunitat autònoma de les Illes
Balears han d’aplicar les normes establertes en aquesta llei
per als organismes autònoms en tot el que sigui compatible
amb la naturalesa jurídica d’aquests ens i la seva normativa
específica.»

3. Els apartats 3 i 4 de l’article 33 queden modificats de la
manera següent:

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

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

b) El pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears.
c) El pressupost de l’Agència Tributària de les Illes

Balears.
d) Els pressuposts de les entitats públiques empresarials.
e) Els pressuposts de les societats mercantils públiques.
f) Els pressuposts de les fundacions del sector públic.
g) Els pressuposts dels consorcis.

4. Els pressuposts dels organismes autònoms s’integren en
el pressupost de l’Administració de la comunitat autònoma
en seccions separades per a cada entitat. No obstant això, la
llei de creació de cada organisme autònom pot establir que
l’organisme disposi de pressupost propi, el qual no s’ha
d’integrar en el de l’Administració de la comunitat
autònoma.»

4. L’apartat 2 de l’article 34 queda modificat de la manera
següent:

«2. Els pressuposts de cadascuna de les entitats a què es
refereix l’article 33.3 d’aquesta llei, que integren els
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, s’han d’aprovar sense dèficit inicial entre els seus
estats de despeses o de dotacions, d’una banda, i els seus
estats d’ingressos o de recursos, d’una altra.»

5. Es modifica el capítol IV del títol II, que passa a tenir la
redacció següent:

«Capítol IV. Pressuposts de les entitats públiques
empresarials, de les societats mercantils públiques i de les
fundacions del sector públic.

Article 64
Estructura i contingut dels pressuposts de les entitats
públiques empresarials i de les societats mercantils
públiques

1. Les activitats de les entitats públiques empresarials i de
les societats mercantils públiques han de quedar reflectides
en un pressupost d’explotació i de capital, l’estructura del
qual ha de ser determinada per la conselleria competent en
matèria d’hisenda i pressuposts. Aquest pressupost, com a
mínim, ha de tenir el contingut següent:

a) Un estat de recursos, amb les corresponents
estimacions d’ingressos de l’exercici.

b) Un estat de dotacions, amb l’avaluació de les
necessitats de despesa per al desplegament de les seves
activitats durant l’exercici.

2. L’import de les dotacions destinades a remuneracions del
personal al servei d’aquests ens té caràcter limitador. Així
mateix, l’import total de les dotacions que corresponguin a
despeses corrents, d’una banda, i l’import total de les
dotacions corresponents a despeses de capital, de l’altra,
també té caràcter limitador.

D’acord amb això i en el límit dels imports totals de les
dotacions per a despeses corrents, d’una banda, i de les
dotacions per a despeses de capital, de l’altra, l’import de
cadascuna de les dotacions té caràcter estimatiu, excepte pel
que fa a les despeses de personal.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, la persona
titular de la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts, a proposta de la persona titular de la conselleria
d’adscripció de l’entitat, pot ampliar o reduir el límit màxim
de les dotacions per a despeses de personal i de les dotacions
totals per a despeses corrents i de capital.

Article 65
Avantprojecte de pressupost d’explotació i de capital

Les entitats i societats a què es refereix l’article anterior
han d’elaborar anualment l’avantprojecte de pressupost
d’explotació i de capital, al qual s’ha d’adjuntar la
documentació complementària següent, d’acord amb les
previsions pluriennals que s’estableixin:

a) Una memòria explicativa del contingut i dels objectius
que s’han d’aconseguir durant l’exercici, entre els quals han
de figurar les rendes que esperin generar per raó de la seva
activitat, i els indicadors d’eficàcia, com també la resta
d’aspectes que s’estableixin per mitjà de l’ordre a què es
refereix l’article 66.1.

b) Un avanç de l’estat d’execució de l’exercici corrent.

Article 66
Procediment d’elaboració i àmbit temporal

1. Els avantprojectes de pressuposts d’explotació i de capital
i la documentació complementària a què es refereix l’article
anterior s’han de trametre a la conselleria competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, per mitjà de la conselleria
d’adscripció de l’entitat corresponent, abans de la data que
es determini mitjançant una ordre de la persona titular de la
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
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2. Aquests avantprojectes s’han de sotmetre a l’acord del
Consell de Govern d’acord amb el que preveu l’article 38
d’aquesta llei.

3. L’exercici pressupostari coincidirà amb l’any natural,
sense perjudici dels ajusts que resultin necessaris quan les
operacions que hagi de dur a terme l’entitat o la societat
estiguin vinculades a un procés productiu de distint àmbit
temporal.

Article 67
Fundacions del sector públic

Les disposicions contingudes en els articles 64 a 66
d’aquesta llei s’han d’aplicar a les fundacions del sector
públic en tot el que no s’oposin a la seva normativa
específica.»

6. L’article 68 queda sense contingut.

7. L’article 86 queda modificat de la manera següent:

«Article 86
Entitats del sector públic instrumental de la comunitat
autònoma

1. Les disposicions contingudes en els articles 79 a 85
d’aquesta llei són aplicables als organismes autònoms, llevat
que la llei de creació de l’organisme prevegi l’aplicació,
únicament, del control financer.

2. La intervenció prèvia de la resta d’entitats del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma, amb inclusió
dels consorcis, s’ha de substituir, en tot cas, pel control
financer regulat en el capítol III d’aquest títol, sense
perjudici dels mecanismes específics de control permanent
de la gestió d’aquests ens que, si n’és el cas, s’estableixin en
la legislació reguladora del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma.»

8. L’apartat 5 de l’article 87 queda modificat de la manera
següent:

«5. Correspon a la secretaria general de cada conselleria dur
a terme el seguiment de les deficiències detectades en els
controls financers de la conselleria i dels ens instrumentals
adscrits, com també de les mesures que s’hagin de prendre
per tal de solucionar-les, a l’efecte de mantenir informada en
tot moment la persona titular de la conselleria.»

9. L’apartat 1 de l’article 92 queda modificat de la manera
següent:

«1. El compte general de la comunitat autònoma ha de
comprendre totes les operacions pressupostàries,
patrimonials i de tresoreria dutes a terme durant l’exercici,
i s’ha de formar amb els estats comptables següents:

a) Compte de l’Administració de la comunitat autònoma.
b) Comptes anuals del Servei de Salut de les Illes

Balears, de l’Agència Tributària de les Illes Balears i, si n’és
el cas, de cadascun dels organismes autònoms amb
pressupost propi en els pressuposts generals de la comunitat
autònoma.

c) Comptes anuals de les entitats públiques empresarials.
d) Comptes anuals de les societats mercantils públiques.
e) Comptes anuals de les fundacions del sector públic.
f) Comptes anuals dels consorcis.»

10. L’apartat 4 de l’article 92 queda sense contingut.

11. L’article 94 queda modificat de la manera següent:

«Article 94
Comptes anuals de la resta d’ens instrumentals del sector
públic de la comunitat autònoma

1. Els comptes a què es refereixen les lletres b) a f) de
l’article 92.1 anterior els ha de formar la Intervenció
General d’acord amb els comptes de cadascuna de les
entitats que s’hagin de presentar al Parlament de les Illes
Balears, a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i al
Tribunal de Comptes.

2. La falta de remissió dels comptes esmentats no serà
obstacle perquè la Intervenció General pugui formar el
compte general de la comunitat autònoma amb els comptes
que hagi rebut.»

Disposició final quarta
Modificació de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears

Es modifica la lletra g) de l’article 8.3 de la Llei 3/2008, de
14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

«g) Acceptar les delegacions de competències d’altres
administracions públiques i les seves entitats dependents a
favor de l’Agència Tributària, i autoritzar les delegacions de
competències i els encàrrecs de funcions de l’Agència a
altres administracions o entitats públiques.»

Disposició final cinquena
Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears

Es modifica la lletra b) de l’article 70.3 de la Llei 5/2003, de
4 d’abril, de salut de les Illes Balears, que passa a tenir la
redacció següent:

«b) Contra els actes del director general o de l’òrgan de
direcció del Servei de Salut de les Illes Balears es pot
interposar recurs d’alçada davant el Consell General, llevat
dels actes dictats en matèria de contractes del sector públic,
de responsabilitat patrimonial i de personal estatutari, els
quals exhaureixen la via administrativa.»
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Disposició final sisena
Modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica la lletra l) de l’article 99.1 de la Llei 3/2007, de
27 de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, que passa a tenir la redacció següent:

«l) Quan siguin nomenats o contractats com a personal
directiu professional de l’Administració de la comunitat
autònoma o de qualssevol de les entitats del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma.»

2. S’afegeix una nova lletra, la lletra m), a l’article 99.1 de la
Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

«m) En els altres supòsits que determini la normativa bàsica
estatal o una llei.»

Disposició final setena
Entrada en vigor

Sense perjudici del que estableix la disposició transitòria
segona, aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 19 de febrer de 2010.
El conseller d’Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 864/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 14111/09, relativa a
nou model econòmic proposat pel Govern de les Illes Balears.
(Mesa de 10 de març de 2010).

Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 153 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari  Popular
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 14111/09,
relativa a nou model econòmic proposat pel Govern de les Illes
Balears, la moció següent.

I. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears:

1. Que en el termini màxim de 15 dies des de l’aprovació
d’aquesta moció el Govern ordeni la fiscalització prèvia per
òrgans independents dels ens de totes les contractacions del
sector públic de les Illes Balears en què aquest tràmit no sigui
preceptiu.

2. Que abans de 30 dies des de l’aprovació d’aquesta moció
els òrgans competents per a l’execució del pressuposts generals
de despeses de l’Administració general de les Illes Balears han
d’iniciar el pagament programat dels deutes i les obligacions
reconeguts, i presentar al Parlament la programació adoptada
que ha de contemplar la periodificació de l’ajustament dels
terminis dels pagaments als màxims legals vigents.

3. A pactar i iniciar l’aplicació efectiva abans del proper dia
primer de maig d’un acord amb els consells i els ajuntaments de
les quatre illes de reducció i eliminació de la morositat del
sector públic de les Illes Balears i donar-ne compte al
Parlament.

4. A pactar i aplicar amb els consells i els ajuntaments de les
quatre illes un acord sobre acompliment dels terminis per
resoldre, per requerir, pe tramitar i per informar el expedients
administratius que inclogui un seguiment estadístic i el control
específic d’aquells amb incidència favorable manifesta per
l’activitat econòmica i l’ocupació i donar-ne compte anualment
al Parlament.

5. A pactar i aplicar amb els ajuntaments de les quatre illes
un acord sobre l’aplicació de bonificacions fins al 95% i
deduccions de les taxes de llicència d’obres i l’impost sobre
construccions, obres i instalAlacions per un període transitori i la
compensació a càrrec de la comunitat autònoma corresponent a
la reducció d’ingressos.

6. A modificar els pressuposts de despesa vigents previstos
per inversions immaterials i transferències de capital i
subvencions a entitats públiques dependents del Govern per tal
de disposar d’una partida de 100.000.000,00 euros aplicats a
actuacions de manteniment de l’ocupació i ajudes directes a
petites i mitjanes empreses i treballadors autònoms.

7. A presentar al Parlament, abans del 30 d’abril, un pla
estratègic 2010-2018 d’estímuls a les activitats econòmiques i
la inserció laboral dels treballadors en atur.

8. A sotmetre a informe favorable de la Comissió d’Hisenda
i Pressuposts del Parlament, prèviament a la seva aprovació,
totes les modificacions pressupostàries per generar o ampliar
crèdits amb càrrec al resultat de l’exercici en els casos
contemplats a l’article 6 de la Llei 9/2009, de 21 de desembre,
de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2010.

9. Que, a partir de l’aprovació d’aquesta moció, els òrgans
de contractació del sector públic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears publiquin en el seu perfil de contractants:

a) La data, el títol, l’import i l’adjudicatari de tots els
contractes menors.
b) Totes les pròrrogues i/o les modificacions superiors al
10% de l’import d’adjudicació de tots els contractes no
finalitzats, incorporant les noves dades al corresponent
expedient del perfil.
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c) El títol, l’adjudicatari, les dades d’inici i l’import del
compte justificatiu dels contractes d’emergència executats
durant l’actual legislatura.

10. Que, a partir de l’aprovació d’aquesta moció, els òrgans
del sector públic de les Illes Balears competents per concedir
subvencions remetran a la Comissió d’Hisenda i Pressuposts
d’aquesta parlament, dins el mes següent a cada trimestre
natural, una relació de les subvencions atorgades durant el
trimestre quan, totalment o parcialment, l’import de la
subvenció sigui a càrrec de fons públics dels pressuposts de les
Illes Balears aprovats pel Parlament.

11. A impulsar la dotació de les xarxes de fibra òptica i
accés a internet d’alta velocitat a tots els territoris de les Illes i
a la doble connexió de les illes d’Eivissa i Formentera.

12. A exigir el no-increment del cost de la insularitat a
través de les tarifes portuàries en els ports estatals de les Illes
Balears i/o de la modificació de la Llei 48/2003, de 26 de
novembre, de régimen económico y de prestación de servicios
de los puertos de interés general.

II. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a:

a) Derogar dels augments de l’IVA i de la imposició sobre
l’estalvi en l’IRPF aprovats per a l’any 2010.

b) Modificar el règim de pagament de l’IVA per tal que els
autònoms i les PIME només paguin l’IVA per les factures
cobrades.

c) Reduir dos punts la cotització empresarial a la Seguretat
Social.

d) Reduir cinc punts el tipus impositiu de l’Impost de
Societats a les PIME i de l’IRPF als autònoms.

e) Aprovar una deducció del 10% a l’IRPF dels rendiments
del treball destinats a estalvi a mig i llarg terminis.

f) Autoritzar els autònoms que tributen per mòduls a poder
fer-ho transitòriament per estimació objectiva a causa de la
reducció de les activitats.

g) Ampliar del 5% al 8% les despeses deduïbles de difícil
justificació dels treballadors autònoms per tal de reduir els
efectes de l’augment de la insolvència.

h) Aprovar un tipus reduït d’IVA del 4% per a les activitats
turístiques i així contribuir a millorar la competitivitat del
sector.

i) Aprovar així mateix un tipus súper reduït d’IVA per a
aquells activitats i serveis amb un alt component de mà d’obra,
com ara els de manteniment, conservació o reparació de
fontaneria, electricitat, pintura o fusteria, per tal de fomentar i
contribuir al consum, a fer front a l’economia submergida i a
ampliar bases de recaptació.

j) Aprovar una nova actualització de balanços per tal de
permetre un sanejament de les empreses més endeutades.

k) Recuperar la vigència dels incentius fiscals a la I+D+I i
a la formació professional.

l) Recuperar l’anterior fiscalitat aplicada als plans de
pensions.

m) Finançar un pla triennal (2010-2012) d’estímuls
municipals a l’activitat de construcció no residencial i a
l’ocupació mitjançant bonificacions i deduccions sobre la taxa
de llicències d’obres i a l’impost sobre construccions, obres i
instalAlacions, per obres i construccions no residencials, de
rehabilitació, de conservació, de manteniment, de
modernització, de demolició i residencials de protecció oficial.

Palma, a 5 de març de 2010.
El diputat:
Cristóbal Huguet i Sintes.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 884/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a pagament per
part del Govern als ajuntaments dels deutes vençuts de l'any
2009 en relació amb la política turística. (Mesa de 10 de març
de 2010).

RGE núm. 887/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i
Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a recuperació
dels camins rurals i les vies secundàries d'Eivissa. (Mesa de 10
de març de 2010).

RGE núm. 888/10, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume R. Tadeo
i Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xifres
d'atur a Menorca. (Mesa de 10 de març de 2010).

RGE núm. 889/10, de l'Hble. Sr. Diputat Carme Castro i
Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
responsabilitats a assumir pel conseller de Salut i Consum.
(Mesa de 10 de març de 2010).

RGE núm. 890/10, de l'Hble. Sr. Diputat Catalina Soler i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a noves
adquisicions de finques per part del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 10 de març de 2010).

RGE núm. 891/10, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Serra i
Torres, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
publicitària "1.061 milions d'euros". (Mesa de 10 de març de
2010).

RGE núm. 892/10, de l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i
Amengual, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
estimació del president en relació amb el producte interior brut
de Balears. (Mesa de 10 de març de 2010).
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RGE núm. 893/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de
finançament autonòmic. (Mesa de 10 de març de 2010).

RGE núm. 894/10, de l'Hble. Sr. Diputat Aina Crespí i
Prunés, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
Avança Ciutadania. (Mesa de 10 de març de 2010).

RGE núm. 895/10, de l'Hble. Sr. Diputat M Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
escolarització d'alumnes d'incorporació tardana. (Mesa de 10
de març de 2010).

RGE núm. 896/10, de l'Hble. Sr. Diputat Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a seguretat i salut en obra pública. (Mesa de 10 de
març de 2010).

RGE núm. 899/10, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel
Llauger i Rosselló, del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds, relativa a transport marítim. (Mesa de 10 de
març de 2010).

Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es troba el pagament per part del Govern de les Illes
Balears als ajuntaments dels deutes vençuts de l'any 2009 en
relació amb la policia turística?

Palma, a 9 de març de 2010.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contempla la Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques
subscriure algun tipus de conveni amb els ajuntaments d'Eivissa
per tal de recuperar el bon estat dels camins rurals i de les vies
secundàries sensiblement deteriorats a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Miquel Jerez i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quan creu el Govern de les Illes Balears que les xifres d'atur
de Menorca tornaran a taxes properes a la plena ocupació?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Jaume R. Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el conseller de Salut i Consum assumir algun
tipus de responsabilitat pel fet que una persona sense titulació
estigués de guàrdia al servei del 061?

Palma, a 10 de març de 2010.
La diputada:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té previst el Govern de les Illes Balears reclamar al
Ministeri de Medi Ambient els doblers que, segons el pacte de
governabilitat signat, tenen previst destinar a l'adquisició de
finques?

Palma, a 10 de març de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Considera el Govern de les Illes Balears la campanya
publicitària anomenada "1.061 milions d'euros" una campanya
"d'autobombo"?
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Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Antoni Serra i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina estimació fa el Molt Hble. Sr. President del Govern
respecte del producte interior brut de les Illes balears per al
2010?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller d'Hisenda sobre les
declaracions del Sr. Montoro envers el sistema de finançament
autonòmic?

Palma, a 9 de març de 2010.
El diputat:
Josep M Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina inversió suposaran les actuacions desenvolupades a
les Illes Balears amb càrrec al Pla Avança Ciutadania?

Palma, a 9 de març de 2010.
La diputada:
Aina Crespí i Prunés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com s'ha desenvolupat el procés d'escolarització de
l'alumnat d'incorporació tardana en el curs 2009-2010?

Palma, a 9 de març de 2010.
La diputada:
M Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens pot explicar el Sr. Conseller de Treball i Formació
quines mesures es duen a terme per al seguiment de les
condicions de seguretat i salut en obra pública?

Palma, a 9 de març de 2010.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions ha duit a terme la Conselleria de Medi
Ambient i Mobilitat per millorar el transport marítim a les Illes?

Palma, a 10 de març de 2010.
El diputat:
Miquel Àngel Llauger i Rosselló.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 833/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
desenvolupament d'elements turístics al camp de golf de Son
Bosc, amb tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
10 de març de 2010).

Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 163 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, només amb el parer favorable dels diputats
d'Unió Mallorquina, Josep Melià i Ques i Isabel Alemany i
Moyà, presenta la proposició no de llei següent perquè sigui
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tramitada davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

Exposició de motius

Atès que el Consell de Govern, en sessió del passat 26 de
febrer, acordà iniciar el procediment d’elaboració del Pla
d’ordenació dels recursos naturals de S’Albufera de Mallorca,
incloent dins el seu àmbit la parcelAla de Son Bosc, a Muro, on
està autoritzada la construcció d’un camp de golf.

Atès que, d’acord amb el que preveu l’article 8.1 de la
LECO, amb relació a l’article 22.1 de la Llei 42/2007, durant la
tramitació del procediment per a l’aprovació d’un pla
d’ordenació dels recursos naturals no es poden dur a terme actes
que suposin una transformació sensible de la realitat física i
biològica que pugui arribar a fer impossible o dificultar de
forma important la consecució dels objectius del pla.

Atès que la Comissió Insular d’Urbanisme del Consell de
Mallorca, en sessió de 22 de desembre de 2006, acordà la
declaració d’interès general de les obres i instalAlacions del
camp de golf i, com a conseqüència d’això, l’ajuntament atorgà
la llicència d’obres el 13 de març de 2008.

Atès que aquest projecte i estudi d’impacte ambiental va ser
informat favorablement per la comissió permanent de la
Comissió Balear de Medi Ambient en data 15 d’abril de 1999
i que posteriorment es presentà una modificació del projecte, la
qual va ser examinada per la comissió permanent de la CBMA
en data 28 de juliol de 2005 que acordà la no-necessitat de
realitzar un estudi d’impacte ambiental.

Atès que d’acord amb el que preveu l’article 9.4 del Decret
75/2005, de 8 de juliol, pel qual es crea el Catàleg balear
d’espècies amenaçades i d’especial protecció, les àrees
biològiques crítiques i el Consell Assessor de fauna i flora de
les Illes Balears, es va dictar el 3 d’agost de 2009 resolució del
conseller de Medi Ambient d’aprovació del Pla de conservació
de l’Orchis palustris a Mallorca, que preservava la població de
la referida orquídia i, a la vegada, permetia l’execució del camp
de golf.

Atès que l’organització del Conveni Ramsar de zones
humides va assenyalar recentment que l’execució del camp de
golf, sempre que es complimentàs amb les prescripcions
imposades per la Conselleria de Medi Ambient, no afectava la
zona humida de s’Albufera.

Tot això ens fa arribar a la conclusió que l’execució del
referit camp de golf no implicarà impactes negatius per a la
protecció de S’Albufera. En canvi, com assenyalen les
associacions hoteleres, es tracta d’un projecte necessari per
reactivar el sector turístic de la zona.

És un projecte que no inclou cap oferta complementària
hotelera i residencial, un projecte que suposaria una aposta per
dotar de més qualitat el turisme de la zona nord de Mallorca i
per avançar en el desitjat allargament de la temporada.

La seguretat jurídica és un principi rector que garanteix la
viabilitat de les inversions, unes inversions que són més
necessàries que mai en aquests moments de crisi econòmica.

Per tots aquests motius Unió Mallorquina, des del Grup
Parlamentari Mixt, presenta la següent 

Proposició no de llei

1. Constatar que reiterades resolucions urbanístiques i
mediambiental avalen la no-afecció del projecte de camp de golf
a la finca de Son Bosc a Muro als valors naturals de S’Albufera
de Mallorca.

2. Constatar que l’execució d’aquest camp de golf no fa
impossible ni dificulta la consecució dels objectius del Pla
d’ordenació de recursos naturals en tramitació i, per tant, es
proposa que el Govern de les Illes Balears no paralitzi la
materialització d’aquest projecte.

Palma, a 4 de març de 2010.
Els diputats:
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 41/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a trasllat de
pacients a altres centres. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

Quin és el nombre de pacients de Formentera traslladats a
centres assistencials d'altres comunitats autònomes per a
diagnòstic i/o tractament? Indicau-ne el motiu del trasllat.

Serveis generals Nombre de trasllats

Cardiologia 
Cirurgia Cardíaca 
Nefrologia 
Unitat  d 'Extracció i
Trasplantaments 
Neurocirurgia 
No consta

6
1
2
8
1
3

Palma, 20 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 42/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a trasllat de
pacients a altres centres. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).
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Quin és el número de pacients de Menorca  traslladats a
centres assistencials d'altres comunitats autònomes per a
diagnòstic i/o tractament? Indicant el motiu del trasllat.

Serveis generals
- AlAlergologia: 4
- Anàlisis Clíniques: 28
- Anestèsia: 8
- Angiologia i Cirurgia Vascular: 3
- Cardiologia: 49
- Cirurgia Cardíaca: 9
- Cirurgia General: 10
- Cirurgia Plàstica: 2
- Cirurgia Toràcica: 2
- Cirurgia MaxilAlofacial: 1
- Dermatologia: 17
- Digestiu: 38
- Endocrinologia: 13
- Hematologia: 10
- Immunologia: 6
- Medicina Interna: 8
- Medicina Nuclear: 3
- Nefrologia: 119
- Pneumologia: 3
- Neurocirurgia: 8
- Neurofisiologia Clínica: 3
- Neurologia: 78
- Obstetrícia i Ginecologia: 8
- Oftalmologia: 16
- Oncologia: 74
- Oncologia Radioteràpia: 7
- Otorinolaringologia: 6
- Psiquiatria: 1
- Ràdiocirurgia: 1
- Radiologia: 20
- Rehabilitació: 23
- Reumatologia: 8
- Traumatologia: 32
- Unitat del Dolor: 1
- Urologia: 8
- No consta: 12

Serveis pediàtrics
- Cardiologia Infantil: 13
- Cirurgia Pediàtrica: 5
- Digestiu Infantil: 1
- Neonatologia: 8
- Neurocirurgia Infantil: 1
- Neurologia Infantil: 6
- Oncologia Pediàtrica: 14
- Pediatria: 8
- Traumatologia Infantil: 2

Palma, 20 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 43/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a trasllat de
pacients a altres centres. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

Quin és el número de pacients d'Eivissa traslladats a
centres assistencials d'altres comunitats autònomes per a
diagnòstic i/o tractament? Indicant el motiu del trasllat.

Serveis generals
- AlAlergologia: 1
- Anàlisis clíniques: 2
- Anestèsia: 4
- Angiologia i Cirurgia Vascular: 3
- Cardiologia: 100
- Cirurgia General: 17
- Cirurgia Plàstica: 26
- Cirurgia Toràcica: 3
- Cirurgia MaxilAlofacial: 7
- Dermatologia: 14
- Digestiu: 118
- Endocrinologia: 12
- Genètica Molecular: 2
- Ginecologia: 2
- Hematologia: 3
- Immunologia: 3
- Medicina Intensiva: 2
- Medicina Interna: 4
- Medicina Nuclear: 8
- Nefrologia: 145
- Pneumologia: 7
- Neurocirurgia: 21
- Neurofisiologia Clínica: 1
- Neurologia: 26
- Obstetrícia i Ginecologia: 8
- Odontologia: 2
- Oftalmologia: 48
- Oncologia: 96
- Oncologia radioteràpia: 37
- Otorinolaringologia: 7
- Psiquiatria: 2
- Radiocirurgia: 1
- Radiologia: 26
- Rehabilitació: 16
- Reumatologia: 6
- Traumatologia: 65
- Unitats de cremats: 3
- Unitat d'Extraccions i Trasplantaments: 59
- Urologia: 27
- No consta: 13

Serveis pediàtrics
- Cardiologia Infantil: 12
- Cirurgia Pediàtrica: 16
- Digestiu Infantil: 1
- Neonatologia: 1
- Neurologia Infantil: 3
- Oncologia Pediàtrica: 12
- Pediatria: 9
- Traumatologia Infantil: 2
- UCI Pediàtrica: 1
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Palma, 20 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 44/10, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Carmen Castro i Gandasegui, relativa a trasllat de
pacients a altres centres. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de
2010).

Quin és el número de pacients de Mallorca traslladats a
centres assistencials d'altres comunitats autònomes per a
diagnòstic i/o tractament? Indicant el motiu del trasllat.

Serveis generals
- Genètica Molecular: 2
- Angiologia i Cirurgia Vascular: 12
- AlAlergologia: 7
- Cardiologia: 307
- Cirurgia Cardíaca: 16
- Cirurgia General: 31
- Cirurgia MaxilAlofacial: 10
- Cirurgia Plàstica: 19
- Cirurgia Toràcica: 4
- Dermatologia: 175
- Digestiu: 1022
- Endocrinologia: 46
- Hematologia: 63
- Immunologia: 5
- Medicina Interna: 10
- Medicina Nuclear: 1
- Nefrologia: 391
- Neurofisiologia Clínica: 4
- Pneumologia: 61
- Neurocirurgia: 25
- Neurologia: 122
- Obstetrícia i Ginecologia: 55
- Oftalmologia: 67
- Oncologia: 34
- Oncologia Radioteràpia: 79
- Otorinolaringologia: 5
- Psiquiatria: 2
- Radiocirurgia: 8
- Radiologia: 14
- Rehabilitació: 70
- Reumatologia: 34
- Traumatologia: 164
- Unitat del Dolor: 3
- Urologia: 21
- Unitat de Cremats: 4
- Unitat d'Extraccions i Trasplantaments: 16
- No consta: 40

Serveis pediàtrics
- Cardiologia Infantil: 98
- Cirurgia Cardíaca Infantil: 8
- Cirurgia Pediàtrica: 28
- Neonatologia: 9
- Neurocirurgia Infantil: 4
- Neurologia Infantil: 45
- Oncologia Pediàtrica: 25

- Pediatria: 72
- Psiquiatria Infantil: 2
- Traumatologia Infantil: 22

Palma, 20 de febrer de 2010.
El conseller de Salut i Consum:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 117/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (I). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener del 2010 un seguit d'inversions per al present
exercici per un valor de 1.061 milions d'euros; quins projectes
específics s'inclouen a aquesta quantia i amb quin cost per part
de cada projecte?

Projectes inclosos en les inversions de 2010, tal com es
presentaren el gener de 2010:

La Conselleria de Salut i Consum inverteix enguany més de
179,4 milions d'euros en les àrees següents:
• Infraestructures hospitalàries i de centres de salut: 95,1

milions.
• Transport sanitari: 58,5 milions.
• Altres inversions: 25,8 milions.

La Conselleria d'Afers Socials destina 14 milions d'euros a la
construcció i remodelació d'infraestructures:
• Mallorca: 8 milions.
• Eivissa: 3 milions.
• Formentera: 3 milions.
• Menorca: 0,3 milions.

La Conselleria d'Educació i Cultura inverteix 145 milions en la
construcció i millora de les infraestructures educatives:
• Educació infantil: 7,2 milions.
• Centres educatius: 121 milions.

Mallorca: 76,8 milions.
Menorca: 19,7 milions.
Eivissa: 24,8 milions.

• La inversió en infraestructures culturals i museístiques
supera els 17 milions.

La Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques inverteix 54,7
milions:
• Per rehabilitar i millorar els barris: 12,3 milions.

Mallorca: 6,8 milions.
Menorca: 4,2 milions.
Eivissa: 0,6 milions.
Formentera: 0,7 milions.

• A la política d'habitatge destina 42,3 milions d'euros.
• Obres en curs: 3,3 milions.
• Projectes actuals: 9,8 milions.
• Sòl adquirit amb projectes pendents: 2 milions.
• Compra d'edificis: 21,4 milions.
• Adquisició sòl: 1,9 milions.
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• ARI (Àrees de Rehabilitació Integral): 2,8 milions.
• Condicionament parc de lloguer: 1,11 milions.

La Conselleria d'Esports i Joventut fa inversions en nous
equipaments i millores per valor de 26,1 milions, que executarà
de manera pluriennal:
• Mallorca: 14,4 milions.
• Menorca: 3,2 milions.
• Eivissa: 3,2 milions.
• Formentera: 1,6 milions.
• Per a instalAlacions juvenils s'inverteixen 3,7 milions.

Millores importants en la mobilitat terrestre amb 188 milions:
La Conselleria de Mobilitat gestiona 140 milions en

infraestructures ferroviàries:
• Línia Manacor-Artà: 61,6 milions.
• Electrificacions Palma-Enllaç: 15,2 milions.
• Unitats mòbils i altres actuacions: 28,2 milions.
• Tramvia: 35 milions.

La Conselleria d'Habitatge i Obres Públiques transfereix als
consells partides per valor de 48,2 milions d'euros per a
carreteres:
• Mallorca: 30,6 milions.
• Menorca: 4,4 milions.
• Eivissa: 13,2 milions.

Millora ambiental i protecció dels espais públics naturals: 131
milions:

La Conselleria de Medi Ambient gestiona 83,3 milions
d'euros en aigua i torrents:
• Abastiment d'aigua potable: 32,3 milions.
• Sanejament i depuració: 23 milions.
• Neteja i adequació de torrents: 19 milions.
• Als ports de les Illes Balears s'inverteixen 44,3 milions.
• Espais naturals: 4 milions.

123 milions en innovació i TIC:
• Construcció Centre Bit d'Alaior: 5,0.
• Nou edifici d'incubació d'empreses al Parc Bit: 9,0.
• Edificis per centres d'investigació al Parc Bit: 18,0.
• Centre de Recerca Agroalimentària al Parc Bit: 5,0.
• Portal del personal i gestió RH IB-Salut: 3,0.
• Remodelació vaixell oceanogràfic d'Ocean Bit: 4,0.
• Infraestructures Ocean Bit al Parc Bit: 1,5.
• Ampliació Red Iris (connexió centres recerca europeus): 3,0.
• Xarxa multiadministrativa (administració electrònica): 12,0.
• Noves tecnologies i R+D+I en salut: 33,2.
• TIC a les escoles i Escola 2.0: 29,2
• Fibra òptica Menorca: 7,0.

Altres activitats productives: 209 milions:
• Fons europeus destinats a desenvolupament local: 11,0.
• Pla de desenvolupament Rural Sostenible: 5,0.
• Pla d'infraestructures de reguius: 38,0.
• Programa de suport al sector agrari: 28,0.
• Pla D (remodelació d'infraestructures hoteleres): 7,1.
• Platja de Palma: 14,0.
• Rutes cicloturístiques: 1,6.
• Promoció turística: 42,7.
• Actuacions al patrimoni i instalAlacions turístiques: 44,0.
• Inversió als municipis amb ajudes a la contractació: 17,5.

Palma, 15 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 118/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (II). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions pel present exercici
per un valor de 1.061 milions d'euros, en quin estat d'execució
es troben els projectes inclosos en aquesta quantia a data 14
de gener de 2010?

Naturalment les inversions de l'any 2010 es troben en procés
de preparació per ser licitades.

Palma, 15 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 119/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (III). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions pel present exercici
per un valor de 1.061 milions d'euros, quin termini es té previst
per a la finalització de cada actuació?

Una part són inversions plurianuals, les altres esperam
poder-les acabar enguany.

Palma, 15 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 120/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (IV). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions pel present exercici
per un valor de 1.061 milions d'euros, quin termini d'execució
està previst per a les accions incloses en aquesta quantia?

Una part són inversions plurianuals, les altres esperam
poder-les acabar enguany.
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Palma, 15 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 121/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (V). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions pel present exercici
per un valor de 1.061 milions d'euros, quin és l'origen dels
doblers que faran possible el finançament de les accions
incloses a aquesta quantia?

Inversions estatutàries i deute públic.

Palma, 15 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 122/10, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Serra i Torres, relativa a inversions 2010 del
Govern de les Illes Balears (VI). (BOPIB núm. 113, de 29 de
gener de 2010).

El president del Govern de les Illes Balears va anunciar el
13 de gener de 2010 un seguit d'inversions pel present exercici
per un valor de 1.061 milions d'euros i que faran possible el
manteniment de 35.800 llocs de feina, com justifica el càlcul
d'aquest nombre de llocs de feina que afirmen que es
mantindran?

El marc input-output és una eina bàsica en els estudis
econòmics i sectorials i, entre altres utilitats, és un instrument
de simulació i projecció. Mitjançant la matriu inversa de
Leontief es pot relacionar la variació de producció sectorial
provocada per una demanda exògena donada. Aquesta matriu
també està disponible en el marc input-output de 2004 de les
Illes Balears. Per tant, aquesta eina permet simular l'efecte que
tindran sobre l'economia balear unes inversions públiques de
1.061 milions d'euros modificant la matriu de demanda
exògena.

El març de 2007 la Direcció General d'Economia, dependent
del conseller Ramis d'Ayreflor, va publicar el marc input-output
de les Illes Balears corresponent a l'any 2004. Juntament amb el
Govern aquest estudi va ser cofinançat per les cambres de
Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca, de Menorca i
d'Eivissa i Formentera i també per l'entitat "Sa Nostra", Caixa
de Balears. Els resultats de l'estudi com també la metodologia
seguida són públicament consultables al portal web
www.caib.es.

Palma, 15 de febrer de 2009.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta RGE núm. 239/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relativa a alumnes
altes capacitats. (BOPIB núm. 113, de 29 de gener de 2010).

Quines dotacions té previstes augmentar la Conselleria
d'Educació i Cultura i a quins centres educatius de les nostres
illes per tal d'aplicar programes d'enriquiment curricular
durant el curs escolar 2009-2010?

La Conselleria d'Educació i Cultura dota els centres
educatius públics d'ensenyament obligatori de les Illes Balears,
que tenen com a mínim una línia, d'un equip de professionals
base format per un mestre especialista en educació especial o
pedagogia terapèutica, un mestre especialitzat en audició i
llenguatge i un mestre d'atenció a la diversitat.

Aquest equip de professionals s'augmenta quan el nombre de
línies del centre també augmenta i quan les necessitats ho
requereixen. A més, segons les necessitats del centre també es
poden incorporar altres professionals a l'equip de suport
(auxiliar tècnic educatiu, fisioterapeuta, intèrpret de signes, etc.)
i així atendre els alumnes amb necessitats específiques de suport
educatiu.

Si aquesta dotació s'ha d'incrementar, normalment es realitza
cada començament de curs escolar. A hores d'ara, el mes de
febrer tots els centres educatius ja estan dotats per a aquest curs
escolar 2009-2010. No obstant això, si un centre necessita un
increment de professorat per qüestions imprevistes i l'augment
està justificat un professional especialista en educació especial
o pedagogia terapèutica s'incorpora a un determinat centre
educatiu.

Habitualment la detecció de l'alumnat amb altes capacitats
es du a terme per part dels Equips d'Orientació Educativa i
Psicopedagògica (EOEP9 o orientadors assignats a centres,
prèvia demanda del tutor/tutora.

En acabar l'avaluació psicopedagògica, si es conclou que
existeixen necessitats específiques de suport educatiu associades
a condicions d'altres capacitats intelAlectuals, l'orientador i els
professionals de l'equip de suport del centre escolar o els
departaments d'orientació en el cas dels instituts, orientaran els
mestres i els professors que formen l'equip educatiu sobre les
estratègies d'ensenyament-aprenentatge a aplicar a l'aula, i sobre
les possibles mesures curriculars a adoptar segons cada cas.
Entre d'altres hi ha la mesura d'enriquiment curricular. A més,
també s'ha d'informar i orientar les famílies.

L'orientació i la resposta educativa que cal donar als
alumnes amb altes capacitats s'organitza a l'equip de suport
juntament amb el professor tutor, igual que per a la resta
d'alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. dins
del cos de mestres el mestre especialista en el tema d'alumnes
amb altes capacitats intelAlectuals és el mestre d'educació
especial o de pedagogia terapèutica. Pràcticament tots els
centres sostinguts amb fons públics compten amb el mestre
d'aquesta especialitat a la plantilla i en poden tenir més quan les
necessitats del centre així ho demanden.

La dotació als centres educatius del professorat de suport de
l'especialitat esmentada, així com també la dels orientadors, es
revisa cada curs amb la intenció de possibilitar la millor
resposta educativa. En aquest sentit, l'augment dels recursos ha
estat el següent:
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• La dotació de professors d'educació especial o amb
l'especialitat en pedagogia terapèutica ha augmentat en el
curs 2009-2010 respecte del curs 2008-2009 en un 2,1%
aproximadament.

• La dotació d'orientadors en el curs 2009-2010 ha augmentat
respecte del curs 2008-2009 en un 4,7% aproximadament.
D'altra banda, l'Administració ofereix la possibilitat a les

famílies de demanar una beca per a l'alumnat amb necessitats
específiques de suport associades a altes capacitats
intelAlectuals, normalment per fer activitats extracurriculars
d'enriquiment.

A més, es manté el conveni entre la Conselleria d'Educació
i Cultura i l'Associació ABSAC (Asociación Balear de
Superdotados y Altas Capacidades), la finalitat del qual és
continuar amb la colAlaboració mútua per tal d'impulsar una
formació específica en l'atenció a l'alumnat amb superdotació o
altes capacitats, així com el desenvolupament d'activitats
extraescolars que contribueixin a l'enriquiment cognitiu i
cultural d'aquest alumnat.

Per acabar, cal dir que actualment s'està en procés de
realització de la normativa adient per regular les qüestions
relacionades amb l'alumnat amb necessitat específica de suport
educatiu que introdueix la LOE, on estan inclosos els alumnes
amb altes capacitats .

La normativa a la qual s'ha fet referència és la següent:
• Llei Orgànica d'Educació 2/2006, de 3 de maig, (BOE núm.

106, de 4 de maig de 2006).
• Decret 67/2008, de 6 de juny de 2008, pel qual s'estableix

l'ordenació general dels ensenyaments de l'educació infantil,
l'educació primària i l'educació secundària obligatòria a les
Illes Balears.

• Instruccions per a l'organització i el funcionament dels
centres públics de segon cicle d'educació infantil i educació
primària per al curs 2009-2010.

Palma, 15 de febrer de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta RGE núm. 240/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relativa a
abandonament prematur i fracàs escolar. (BOPIB núm. 113,
de 29 de gener de 2010).

Quines mesures té previstes implantar la Conselleria
d'Educació i Cultura per ta de prevenir l'abandonament
prematur i el fracàs escolar durant el curs escolar 2009-2010?

Totes les mesures que du a terme la Conselleria d'Educació
i Cultura van encaminades a la millora de l'èxit escolar dels
nostres joves. Les actuacions d'atenció a la diversitat, les
iniciatives de compensació educativa i els projectes de
rendiment educatiu, com els plans PROA i PRA: per a aquest
curs 2009-2010 el primer arriba ja a 49 centres, 10 més que el
curs passat, i el PRA a 15 centres, 5 més que el curs passat.
Projectes específics com el de suport a la millora de la
lectoescriptura a Educació primària (101 escoles aquest curs
2009/2010); el programa de reforç d'estiu "Recupera't a l'estiu"
(700 alumnes atesos l'estiu passat i proposta de manteniment
enguany); la posada en marxa dels Programes de Qualificació
Professional Inicial: per a 2009-2010  hi ha 120 programes
implantats, dels quals 30 són de la modalitat CAPI (Cursos

d'Aprenentatge Professional Inicial), adreçats a joves que no han
obtingut el títol de graduat en ESO que pretenen desenvolupar
unes competències bàsiques professionals i personals per
afavorir la inserció laboral dels alumnes amb quasi 2.000
alumnes matriculats; la diversificació dels diferents cicles de
Formació Professional; la formació del professorat, etc., entre
d'altres són iniciatives que contribueixen a la millora de l'èxit
escolar i a la reducció de l'abandonament primerenc. Totes les
actuacions van encaminades en darrer lloc a la millora de l'èxit
escolar i a la reducció de l'abandonament escolar prematur.

Palma, 15 de febrer de 2010.
El conseller d'Educació i Cultura:
Bartomeu Llinàs i Ferrà.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta RGE núm. 258/10, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Llinàs i Warthmann, relativa a
incorporació dones al sector primari. (BOPIB núm. 113, de 29
de gener de 2010).

Quines actuacions ha desenvolupat el Govern per tal
d'incorporar i/o mantenir a les dones dins els sectors agrícola,
ramader i pesquer de les nostres illes durant els anys 2008 i
2009 ?

A la línia d'incorporació de joves agricultors, la selecció de
beneficiaris es realitza per procediment de concurrència
competitiva i que el peticionari sigui dona figura en quart lloc
a l'ordre de prelació. Així a la convocatòria de 2008 dels 56
expedients aprovats 21 són dones, el que suposa el 37,5%.

A la línia de modernització de les explotacions agràries, la
selecció de beneficiaris es realitza per procediment de
concurrència competitiva i el fet que el peticionari sigui dona
figura en tercer lloc a l'ordre de prelació. Així, a la convocatòria
de 2008 dels 502 expedients aprovats 61 són dones el que
suposa el 12,15%, 260 homes el 51,79% i la resta societats
mercantils.

Així mateix, a totes les línies convocades fins a la data en
què el procediment de selecció és el de concurrència
competitiva el que el solAlicitant sigui dona figura a les primeres
posicions en l'ordre de prelació.

Pel que fa a la formació per a la incorporació de joves
agricultors a l'any 2007 fou de 23 alumnes dels quals 9 eren
dones i l'any 2008 fou de 18 alumnes dels quals 7 eren dones.

Dels quasi cinc milions de dones que viuen a les zones rurals
espanyoles tan sols mig milió d'explotacions agràries tenen per
titular a una dona front al més del doble representat pels homes.
Les dones constitueixen el 30% del total dels titulars agraris.

La presència de la dona en el sector agrari espanyol segueix
essent escassa: només el 6% del total de dones treballadores
s'engloben dins aquest sector, representant el 25% del total dels
treballadors agraris.

En l'actualitat, el treball de les dones és considerat com
"extensió de ls tasques domèstiques" i el seu estatus laboral es
defineix més per la relació familiar que ostenta amb el titular de
l'explotació (esposa, germana o filla), fins el punt en què moltes
d'elles no es consideren treballadores, s'autodefineixen com a
"mestresses de casa", ja que a efectes pràctics són persones que
treballen per a la seva família, sense categoria laboral ni
remuneració directa.

La dona rural espanyola té una mitjana d'edat de 50 anys i,
per norma general, està casada i amb fills, treballa vuit hores
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diàries en casa i més de 750.000 dones, segons fonts del
Ministeri de Medi Ambient, Rural i Marí, dedica una part
important del seu temps a treure endavant les explotacions
agràries. Un treball que no computa en les estadístiques ni
genera drets socials propis.

Amb el seu esforç han anat superant prejudicis i dificultats
el que s'ha traduït en un increment de la participació de les
dones en els àmbits socials i econòmics de les zones rurals, però
aquesta situació requereix l'adopció d'una sèrie de mesures amb
l'objectiu de fer aflorar el treball invisible de les dones rurals
perquè aquestes puguin millorar la seva situació actual. És
necessari un canvi cultural entès com a benefici social a favor
de la igualtat d'oportunitats interelacionant tres polítiques: el
desenvolupament rural, la política social i la "governança".

La igualtat ha de ser considerada no solament com un dret
objectiu, aquell establert per llei, sinó com un dret subjectiu
quant que les seves demandes han d'obtenir respostes per part de
tots els agents socials.

Una d'aquestes respostes és facilitar l'afiliació a la seguretat
social de les cotitulars d'explotacions. La titularitat compartida
de les explotacions suposa una passa més per a la igualtat
d'oportunitats entre homes i dones i farà "visible" el treball que
tradicionalment han vengut desenvolupant les dones en el camp
i fer-les partícips de les gestions i els beneficis que d'això se'n
deriven. En lloc de ser reconegudes com a simples ajudants
tindran el seu nom en paper.

A Espanya hi ha 1.069.748 explotacions d'agricultura i
ramaderia, segons les darreres dades de l'Institut Nacional
d'Estadística (INE), de 2005. D'elles la immensa majoria
(1.027.822) estan a nom d'una persona física i no d'una societat,
entitat pública o cooperativa. Tradicionalment han estat els
homes els titulars únics d'aquestes explotacions, ells els que
cotitzaven i els que cobraven la pensió de jubilació i les seves
companyes moltes, com ja he dit, mestresses de casa no tenien
el dret d'altres treballadores així reconegudes a les ajudes per
fills. Aquests darrers aspectes ja s'havien esmenat en a Seguretat
Social per impedir greuges perquè de fons ja hi era la
reivindicació de permetre a les dones la cotitularitat. Amb el
nou decret si són cotitulars de les terres que cultiven o de les
granges no hi haurà dubte a l'hora de fer aquests tràmits, elles
podran ser titulars úniques, però aleshores seria la parella la que
no podria i la tradició ha manat sempre que un nom masculí
encapçali els documents.

En alguns casos, malgrat cotitzaven, el fet de no figurar el
seu nom com copropietària de l'explotació les impedia fer
gestions administratives si no duien una autorització del seu
home. Un registre en el Ministeri de Medi  Ambient, Medi
Rural i Marí recollirà cada una de les peticions de cotitularitat
que gestionen les comunitats que ho comunicaran mensualment.
Tots els ajuts, pagaments, drets de producció, primes quotes que
correspondran al titular de l'explotació s'atribuiran conjuntament
als dos membres de la parella.

Des de la nostra conselleria i conjuntament amb la
Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes
Balears feim feina perquè aquesta normativa de cotitularitat de
les explotacions sigui una realitat dins la nostra comunitat.
Esperam que això pugui ser així dins el segon semestre
d'enguany.

A la nostra comunitat autònoma, segons l'INE RECAN 2005
hi ha 1.557 homes que són titulars d'explotacions front 365
dones d'un total de 1.922.

En un moment com el que vivim ara on a la nostra comunitat
parlam de dona rural, on al Marm es parla de dona rural amb
tots els grups de treball que tenen en marxa quant a dona dins el
marc dels PDR no podem deixar-lo passar sense
comprometre'ns amb les dones del nostre sector.

Una de les grans demandes que les nostres dones pageses
ens fan a la nostra administració és la invisibilitat de polítiques
agràries encaminades a elles. És llarg el camí que ens queda per
recórrer, però qualsevol moment, ara, és bol per millorar-ne la
trajectòria. Només de forma resumida, recordar-vos que en
aquests 21 mesos que duim de Govern de les Illes Balears hem
articulat 11 documents de normativa on tenen preferència la
dona rural:

Programa de desenvolupament rural de les Illes Balears
2007-2013
Criteris de prioritat de la dona en el món rural

Mesura 1.1.4 U t i l i t z a c i ó  d e  s e r v e i s
d'assessorament.

Mesura 1.3.3 Suport a grups de productors per a
activitats  d'informació i promoció
de productes alimentaris emparats
en programes de qualitat.

Mesura 2.1.1 Ajuts destinats a indemnitzar als/les
agricultors/es per les dificultats
naturals en zones de muntanya.

Mesura 2.1.4.2 Agricultura i ramaderia ecològica.
Mesura 2.1.4.2 Lluita contra l'erosió en medis

fràgils de cultius llenyosos en
terrasses i pendents i manteniment
del paisatge.

Mesura 2.1.4.3 Producció integrada.
Mesura 2.1.4.4 Protecció de varietats autòctones

amb risc d'erosió genètica.
Mesura 2.1.4.5 Races autòctones i manteniment de

pastures tradicionals.
Mesura 3.1.1 Diversificació cap a activitats no

agrícoles.
Mesura 3.1.2 Ajuda a la creació i el

d e s e n v o l u p a m e n t  d e
microempreses.

Palma, 16 de febrer de 2010.
La consellera d'Agricultura i Pesca:
Mercè Amer i Riera.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 870/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre el
desplegament de la policia local i turística.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 871/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2010, conformement amb l'article 175 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de
Presidència, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre la remodelació del Govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 872/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a recaptació de la presència del director general de
Tecnologia i Comunicacions i conseller delegat de Multimèdia
de les Illes Balears, SAU.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2010, conformement amb l'article 43 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
recapti la presència del Sr. Antoni Machado i Lozano, director
general de Tecnologia i Comunicacions i conseller delegat de
Multimèdia de les Illes Balears, SAU, per tal d'informar sobre
la contractació amb doblers públics del lletrat Sr. Alonso de
Caso com a assessor jurídic de Multimèdia de les Illes Balears,
SAU.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 630/10, de salut pública de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2010, atès l'escrit RGE núm. 818/10, presentat
pel Grup Parlamentari Popular, conformement amb l'establert a
l'article 93 del Reglament de la Cambra, acorda d'ampliar el
termini de presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat,
publicat al BOPIB núm. 117, de 26 de febrer d'enguany, fins al
proper dia 26 de març de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Retirada de la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

12121/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 803/10,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de
la solAlicitud de compareixença esmentada, de l'Hble. Sra.
Consellera d'Agricultura i Pesca sobre la creació de la marca
"Producte Local", publicada al BOPIB núm. 93, d'11 de
setembre de 2009.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 10 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Renúncia a l'acta de diputat del Sr. Mateu Crespí i Perelló.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
8 de març de 2010, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 868/10, presentat pel Sr. Mateu Crespí i Perelló,
mitjançant el qual formalitza la seva renúncia a l'acta de diputat,
conformement amb l'establert a l'article 9.4 del Reglament del
Parlament.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Ratificació en els càrrecs que ocupa el personal eventual

al servei del Parlament de les Illes Balears.

Resolució en matèria de personal en relació amb la
ratificació en els càrrecs que ocupa el personal eventual

al servei del Parlament de les Illes Balears

    Atès que l’anterior presidenta del Parlament de les Illes
Balears, Sra. Maria Antònia Munar i Riutort, mitjançant escrit
RGE núm. 800, de dia 2 de març de 2010, va presentar la seva
renúncia a la condició de diputada del Parlament de les Illes
Balears, tal com s’estableix a l’article 9.4 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

   Atès que la Mesa de la Cambra en sessió de dia 2 de març de
2010 es va donar per assabentada de la renúncia esmentada.

   Atès que per acord de la Mesa de dia 2 de març de 2010
s’aprovà de mantenir amb efectes econòmics i administratius de
dia 2 de març de 2010, les persones que ocupaven places com
a personal eventual fins que es ratificassin pel nou president o
presidenta, els nomenaments efectuats per resolució de dia 3 de
març de 2010, de la presidenta en funcions Hble. Sra. Aina
Rado i Ferrando, publicada al BOPIB núm. 118, de dia 5 de
març de 2010.

   Atès l’aprovat per la Mesa dia 10 de març de 2010 i d’acord
amb l’establert a l’article 5 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes Balears,  

     Resolc:

1. De ratificar i mantenir en les places que ocupen com a
personal eventual al servei del Parlament de les Illes Balears
les persones que es relacionen a continuació i, per tant, de
confirmar els nomenaments efectuats per la vicepresidenta
primera, Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, per resolució de
dia 3 de març de 2010, aprovada per la Mesa dia 2 de març
de 2010:

A) Amb adscripció al Grup parlamentari Popular:

1. Antonia Maria Estarellas Torrens. 
2. María Jordi Volait.
3. Raúl Martín Juaneda Roca.
4. Joan Martorell Boned.
5. Miquel Pastor Torres.
6. Humberto Gabriel Ribas Isasi.
7. Alejandro Sanz Benejam.
8. Gabriel Serra Barceló.
9. María José Todó Pla.

10. José Antoni Vallori Genestra.
11. Cristina Eva Barrios Herranz.

B) Amb adscripció al Grup parlamentari Socialista:

1. Josep María Frau Gayá.
2. José Manuel García Mena.
3. Bartomeu Homar Graxell.
4. Isabel Ramallo Alcover.
5. Natalia Vives Alario.
6. Julián Aguilar Sanahuja.
7. Bárbara Bibiloni Trobat.
8. Josep Buñuel Polvorosa.

C) Amb adscripció al Grup Parlamentari Mixt:

1. Joan Carles Chavarria Espuny.
2. Mercé Chumillas Heredia.
3. José Noguera Coll.
4. Miquel Vives Penyafort.
5. José Manuel Alcaraz Escandell.

D) Amb  adscripció al Grup Parlamentari BLOC per Mallorca
i PSM-Verds:

1. Antonia Maria Ferrà Ramis.
2. Maria Teresa Martínez Marcús.
3. Guillem Xabier Mesquida Xamena.
4. Jesús Barrasa Aceituno.

E) Amb  adscripció als membres de la Mesa:

1. Aina Antonia Coll Salom (adscrita al vicepresident
segon).

2. Apolonia Crespí Sureda (adscrita a la vicepresidenta
primera).

3. Sylvia Fernández Navarro (adscrita al secretari segon).
4. Samuel Gomila Lluch (adscrit al secretari primer). 

F) I amb adscripció a altres càrrecs:

1. Clara Gómez García (adscrita al servei del senador
Excm. Sr. Joan Huguet i Rotger, elegit en representació
de la comunitat autònoma de les Illes Balears).

2. Ordenar la publicació d’aquesta 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
es disposa als articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13
de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, en el termini de dos mesos comptadors des
de la data de notificació de la present resolució.
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A la seu del Parlament, a 11 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears existeix la plaça de personal eventual adscrit al
servei del Senador elegit en representació de la CAIB, que
actualment resta vacant i què està dotada
pressupostàriament.

B. L’Excm. Sr. Pere Sampol i Mas, Senador elegit en
representació de la CAIB, mitjançant l'escrit RGE núm. 903
del dia 11 de març de 2010, sol.licita el nomenament del Sr.
David Jordi Llobet Martín, com a personal eventual adscrit
al seu servei.

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

Resolc:

1. Nomenar el Sr. David Jordi Llobet Martín, com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat (
assimilat a funcionari del grup C, nivell 23),  adscrit al
servei del Senador elegit en representació de la CAIB,
Excm. Sr. Pere Sampol i Mas, amb efectes econòmics i
administratius des de dia 11 de març de 2010.

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

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

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

A la seu del Parlament, a 11 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes Balears:
Aina Rado i Ferrando.
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