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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
23 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 931/10, relativa a infraestructures educatives a l'illa
d'Eivissa, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria

d’Educació i Cultura a prendre immediatament les mesures
necessàries per reiniciar les obres del nou IES de Sant Antoni i
que aquestes obres finalitzin dins els terminis previstos.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a millorar la coordinació amb els
ajuntaments de l’illa d’Eivissa, especialment amb l’Ajuntament
de la ciutat d’Eivissa on les mancances són més greus, per tal de
resoldre eficaçment el dèficit en infraestructures educatives.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a incrementar esforços i destinar més
recursos per al manteniment de la xarxa d’escoles i d’instituts
de l’illa d’Eivissa per evitar problemàtiques com la que ha patit
el CP Can Misses o l’IES Sa Blanca Dona i garantir sempre el
bon estat i la seguretat de les instalAlacions educatives.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d’Educació i Cultura a iniciar les gestions per executar
simultàniament les obres previstes a l’illa d’Eivissa en el Pla
d’infraestructures educatives 2010/2011 i les del pla anterior, el
Pla d’infraestructures educatives 2008/2009, que porta un
considerable retard."

A la seu del Parlament, 29 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
23 de març de 2010, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 14112/09, relativa a accessos a l'Hospital
de Son Espases, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears perquè, de manera immediata, faci totes les
gestions oportunes per tal que els accessos a Son Espases
estiguin enllestits el dia de la seva obertura l’octubre del 2010.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè obtingui el consens imprescindible perquè
es licitin de manera immediata les obres que permetran que els
accessos a Son Espases estiguin enllestits l’octubre del 2010.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè dins els propers tres mesos defineixi les
solucions de transport públic per arribar a Son Espases i les faci
efectives abans de la seva obertura."

A la seu del Parlament, 29 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 23

de març de 2010, debaté la InterpelAlació RGE núm. 15277/09,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern en
matèria de protecció d'espais naturals.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Soler i Torres.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears l'Hble.
Sr. Conseller de Medi Ambient i Mobilitat, Gabriel Vicens i
Mir.

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

Intervingueren en torns de rèplica l'Hble. Sra. Catalina Soler
i Torres i l'Hble. Sr. Gabriel Vicens i Mir.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 29 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1012/10, de
l'Hble. Sra. Diputada  Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a regeneració de la platja de Cala
Agulla del municipi de Capdepera. (BOPIB núm. 120, de 19 de
març de 2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1016/10, de
l'Hble. Sra. Diputada  Encarnación Pastor i Sánchez, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a viatge del president de la
Fundació Balears a l'Exterior a Buenos Aires. (BOPIB núm.
120, de 19 de març 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 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1013/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reconversió de l'antic hospital
Verge del Toro en sociosanitari. (BOPIB núm. 120, de 19 de
març 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 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1023/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a Son
Bosc. (BOPIB núm. 120, de 19 de març 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 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1017/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a posicionament del Govern
sobre el golf de Son Bosc. (BOPIB núm. 120, de 19 de març de
2010).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1019/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Carretero i Niembro, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla estatal d'habitatge.
(BOPIB núm. 120, de 19 de març 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 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1014/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a construcció de la dessaladora del municipi de
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Santa Eulàlia del Riu. (BOPIB núm. 120, de 19 de març 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 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1020/10, de
l'Hble. Sra. Diputada  Maria Torres i Marí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Portal de Salut. (BOPIB núm.
120, de 19 de març 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 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1021/10, de
l'Hble. Sra. Diputada  Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Conferència europea de
responsabilitat social de les empreses. (BOPIB núm. 120, de 19
de març 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 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1022/10, de
l'Hble. Sra. Diputada  Aina Crespí i Prunés, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla Avança Pymes. (BOPIB
núm. 120, de 19 de març de 2010).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 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 23

de març de 2010, debaté la Pregunta RGE núm. 1018/10, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Fiol i Amengual, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a noves infraestructures a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 120, de 19 de març 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 29 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 23

de març de 2010, rebutjà el Punt 5 de la Moció RGE núm.
931/10, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
infraestructures educatives a l'illa d'Eivissa. (BOPIB núm. 120,
de 19 de març de 2010).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ajornament del debat i votació de l'Esmena a la totalitat de

devolució RGE núm. 817/10.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de març de 2010, aprovà per assentiment l'alteració de l'ordre
del dia consistent a ajornar l'esmena esmentada, presentada pel
Grup Parlamentari Popular, al Projecte de llei RGE núm.
397/10, de publicitat institucional de les Illes Balears (BOPIB
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núm. 115, de 12 de febrer d'enguany), per a una futura sessió
plenària.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 1015/10.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de març de 2010, atès l'escrit RGE núm. 1047/10, presentat
pel Govern de les Illes Balears, quedà ajornada per a la propera
sessió plenària la pregunta indicada, del diputat Hble. Sr. Josep
Juan i Cardona, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per fer front als danys causats per les inclemències
meteorològiques (BOPIB núm. 120, de 19 de març d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
Ajornament del debat de presa en consideració de la

Proposició de llei RGE núm. 558/10.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
de març de 2010, aprovà per assentiment l'alteració de l'ordre
del dia consistent a ajornar el debat de presa en consideració de
la proposició de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, de modificació de la Llei 12/1998, de
patrimoni històric de les Illes Balears (BOPIB núm. 116, de 19
de febrer d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera d'Innovació,

Interior i Justícia, davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals, sobre el desplegament de la policia
local i turística (RGE núm. 870/10).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de març de
2010, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Innovació, Interior i Justícia, qui, acompanyada del director
general d'Interior i del cap de Gabinet, informà sobre el tema
indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 6 d'abril de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Turisme,

davant la Comissió de Turisme, sobre la situació actual de la
conselleria i de les línies a seguir per la nova consellera (RGE
núm. 513/10).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 de març de 2010, tengué lloc la
compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Turisme, qui,
acompanyada del director general de promoció Turística, de la
directora general de l'IBATUR, del director gerent de
l'INESTUR, de la secretària general tècnica, de la cap de
Gabinet i de la cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 29 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
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
31 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. 1103/10, reguladora del Consell Consultiu de
les Illes Balears.

Els Hbles. Srs. Diputats i els grups parlamentaris disposen
d'un termini de quinze dies, que comptarà des del dia següent
al de la seva publicació, per presentar davant la Mesa de la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, esmenes al
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projecte esmentat, el text del qual s'insereix a continuació.
Aquest termini finalitzarà dia 27 d'abril de 2010.

Palma, a 31 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Albert Moragues i Gomila, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 12 de març de
2010, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

1. Acord d'aprovació del Projecte de llei reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears.

A proposta del conseller de Presidència el Consell de
Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei reguladora del Consell
Consultiu de les Illes Balears que s'insereix com a annex.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposa l'article 112 del Reglament de la cambra, el text
del projecte de llei abans esmentat, juntament amb una memòria
i els antecedents necessaris per pronunciar-s'hi."

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

Palma, a 15 de març de 2010.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI REGULADORA DEL CONSELL
CONSULTIU DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 23.2 de la Llei orgànica 3/1980, del Consell d’Estat
(LOCE), disposa que el dictamen del Consell d’Estat serà
preceptiu per a les comunitats autònomes «en els mateixos casos
prevists en aquesta llei per a l’Estat, quan hagin assumit les
competències corresponents». Aquest precepte i la seva possible
inconstitucionalitat van provocar, al seu moment, un fort debat
doctrinal, només apaivagat amb la intervenció aclaridora de
l’«intèrpret suprem de la Constitució». En efecte, el Tribunal
Constitucional, en la Sentència 204/1992, de 26 de novembre,
es va pronunciar sobre la constitucionalitat de l’article 23.2 de
la LOCE, arran de la qüestió d’inconstitucionalitat plantejada
per la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana. 

El Tribunal Constitucional, en aquesta resolució, afirma que
«la intervenció preceptiva d’un òrgan consultiu de les
característiques del Consell d’Estat, sigui o no vinculant, suposa
en determinats casos una importantíssima garantia de l’interès
general i de la legalitat objectiva»; es tracta, a judici seu, d’«una
funció molt qualificada que permet a qui legisla elevar la seva

intervenció preceptiva, en determinats procediments, siguin de
competència estatal o autonòmica, a la categoria de norma
bàsica del règim jurídic de les administracions públiques o una
part del procediment administratiu comú (article 149.1.18 de la
CE)». Tanmateix, continua raonant el Tribunal Constitucional,
«aquesta garantia procedimental s’ha de cohonestar amb les
competències que les comunitats autònomes han assumit per
regular l’organització de les seves institucions d’autogovern
(article 148.1.1 de la CE), de manera que aquella garantia
procedimental ha de respectar alhora les possibilitats
d’organització pròpia de les comunitats autònomes que es
derivin del principi d’autonomia organitzativa (articles 147.2 c
i 148.1.1 de la CE)». Per això, conclou el Tribunal
Constitucional, res no «impedeix que, en l’exercici d’aquesta
autonomia organitzativa, les comunitats autònomes puguin
establir, en el seu propi àmbit, òrgans consultius equivalents al
Consell d’Estat quant a la seva organització i competències,
sempre que aquestes se cenyeixin a l’esfera d’atribucions i
activitats dels respectius governs i administracions
autonòmiques». En coherència amb això, «si una comunitat
autònoma, en virtut de la seva potestat d’autoorganització
(article 148.1.1 de la CE), crea un òrgan consultiu superior
semblant, no hi ha dubte que pot dotar-lo, en relació amb les
actuacions del Govern i l’Administració autonòmica, de les
mateixes facultats que la LOCE atribueix al Consell d’Estat».
A més, evitant qualsevol possible ambigüitat, el Tribunal
Constitucional subratlla que la creació d’un òrgan consultiu
autonòmic no se superposa al Consell d’Estat, sinó que el
substitueix. En efecte, si les comunitats autònomes «creen un
òrgan consultiu propi dotat de les mateixes funcions que el
Consell d’Estat és, clarament, perquè han decidit prestar les
garanties procedimentals esmentades a través de la seva pròpia
organització, i substituir la que fins ara ha ofert l’òrgan
consultiu estatal també en l’àmbit de competència de les
comunitats autònomes. Decisió aquesta que, segons s’ha dit, es
troba plenament legitimada per l’article 148.1.1 de la CE i els
preceptes concordants dels estatuts d’autonomia». L’aplicació
d’aquests principis, bàsics per al funcionament correcte de
l’Estat autonòmic, du el Tribunal Constitucional a concloure
que «la intervenció de l’òrgan consultiu autonòmic exclou la del
Consell d’Estat». Tanmateix, el Tribunal Constitucional
subratlla que aquesta substitució del dictamen del Consell
d’Estat pel d’un òrgan consultiu autonòmic només és possible
quan aquests estiguin dotats «de les característiques
d’organització i funcionament que n’assegurin la independència,
l’objectivitat i la qualificació tècnica rigorosa».

II

Aquesta possibilitat de substituir el dictamen del Consell
d’Estat pel d’un consell consultiu autonòmic «equivalent» es va
incorporar a l’ordenament jurídic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears amb extraordinària rapidesa, ja que amb prou
feines uns mesos després de la Sentència esmentada del
Tribunal Constitucional es va aprovar la Llei 5/1993, de 15 de
juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears, que plasmava
de manera concreta a la nostra comunitat autònoma aquella
doctrina general. Partint d’aquesta norma, i amb uns recursos
materials molt modestos, aquest nou òrgan de la comunitat
balear (llavors de designació exclusivament governamental) va
començar la seva etapa en els primers dies de l’estiu de 1993.
Sis anys més tard, la Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener, de
reforma de la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, el va convertir en un òrgan
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estatutari quan el va incloure en l’article 41 amb el contingut
següent:

1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan
superior de consulta de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. El Consell Consultiu estarà integrat per set juristes de
prestigi reconegut, tres dels quals han de ser elegits pel
Parlament mitjançant el vot favorable de les tres cinquenes
parts dels diputats.

3. Una llei del Parlament en regularà l’organització i el
funcionament.

El nou text estatutari va fer necessària la reforma de la Llei
del Consell Consultiu de 1993, que es va plasmar en la Llei
6/2000, de 31 de maig. Amb aquesta modificació, tres membres
del Consell van passar a ser elegits pel Parlament, mentre que
el president o presidenta de la institució deixava de ser designat
pel Govern i passava a ser elegit pels mateixos membres del
Consell. D’altra banda, la Llei 6/2000 va millorar la redacció de
les incompatibilitats dels consellers i conselleres consultius, va
ampliar sensiblement l’àmbit competencial del Consell i va
modificar-ne el funcionament i el procediment. Va ser, sens
dubte, una reforma que responia als imperatius estatutaris i a les
necessitats sentides des de la mateixa institució consultiva.

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, ha incidit
moderadament en la figura del Consell Consultiu. En concret,
el nou article 76 estableix:

1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan
superior de consulta de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. El Consell Consultiu estarà integrat com a màxim per deu
juristes de prestigi reconegut, dues cinquenes parts dels
quals seran elegits pel Parlament mitjançant el vot favorable
de les tres cinquenes parts dels diputats, i les altres tres
cinquenes parts dels membres seran elegits pel Govern.

3. Una llei del Parlament en regularà el nombre,
l’organització i el funcionament.

III

En el nou text estatutari hi ha, per tant, una crida al
legislador autonòmic perquè adeqüi la legislació ordinària als
mandats estatutaris. Provisionalment, l’abast mínim d’aquesta
adaptació hauria de ser fixar-ne el nombre exacte de membres.
La composició del Consell Consultiu de les Illes Balears
prevista en el segon apartat de l’article 76 del nou Estatut
d’autonomia de 2007 no sembla conciliable amb la continguda
en el títol II de la Llei 5/1993 (articles 4 a 9). En efecte, l’article
4 (apartats 1 i 2) d’aquesta última afirma que el Consell
Consultiu està integrat per set juristes, tres dels quals han de ser
elegits pel Parlament amb el vot favorable de les tres cinquenes
parts dels diputats i els altres quatre han de ser designats pel
Govern; l’article 76.2 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears prescriu, per la seva banda, que «el Consell Consultiu
estarà integrat com a màxim per deu juristes de reconegut
prestigi, dues cinquenes parts dels quals seran elegits pel
Parlament mitjançant el vot favorable de les tres cinquenes parts

dels diputats, i les altres tres cinquenes parts dels membres han
de ser elegits pel Govern». Per tant, és necessari adaptar la llei
reguladora del Consell Consultiu als nous imperatius estatutaris,
que obliga a modificar el nombre de set membres, atès que no
és possible dividir-los en nombres sencers entre tres cinquenes
i dues cinquenes. De fet, amb la nova redacció de l’Estatut (és
a dir, un màxim de deu membres sense indicar-ne el nombre
mínim, elegits dues cinquenes parts pel Parlament i tres
cinquenes parts pel Govern) només hi ha dues composicions
possibles: cinc membres (tres elegits pel Govern i dos pel
Parlament) i deu membres (sis elegits pel Govern i quatre pel
Parlament). En consideració a l’experiència d’aquests setze anys
de vida de la institució i al creixent volum d’activitat que s’hi ha
desenvolupat fins ara, sembla que el nombre actual de set
consellers i conselleres s’hauria d’elevar a deu i no reduir-se a
cinc. 

Tanmateix, a més d’això, hi ha més motius que justifiquen
aquesta reforma en profunditat de la Llei reguladora d’aquesta
institució. En efecte, el Consell Consultiu té més de setze anys
d’existència; durant aquest període ha emès més de dos mil
dictàmens, a més de les memòries anuals, la qual cosa ha
permès conèixer en profunditat els encerts, les insuficiències i
les necessitats que presenta la institució. La Llei que ara
s’aprova respon a aprofundir en els primers, a esmenar les
segones i a subvenir a les terceres. D’aquesta manera, la Llei
incideix en pràcticament tots els aspectes del règim del Consell
Consultiu (composició, organització, competències i
funcionament), introdueix una regulació nova, en uns casos, o
aclareix qüestions que la pràctica ha demostrat que no tenien
cobertura legal suficient i adequada, en d’altres. Així mateix, la
reforma ha servit per millorar tècnicament el text de la Llei;
així, s’han rubricat tots els articles i s’han dividit dos títols en
capítols, amb la qual cosa s’aconsegueix una millor
estructuració de la norma.

Així, i només a tall d’exemple, alAludirem ara a algunes de
les modificacions més significatives. S’hi ha incorporat, en
primer lloc, una àmplia exposició de motius, que aborda
sintèticament la dimensió constitucional de la funció consultiva,
l’esdevenir històric del Consell Consultiu de les Illes Balears i
les reformes que du a terme la nova Llei. Pel que fa a les
qüestions substancials, s’ha delimitat amb més precisió la
comesa de l’alt cos consultiu de la comunitat autònoma i s’ha
prohibit que cap altre òrgan o entitat puguin utilitzar l’expressió
«Consell Consultiu de les Illes Balears». S’amplien de set a deu
les persones que integren aquest òrgan, quatre de les quals han
de ser elegides pel Parlament i sis designades pel Govern; i es
permet que un dels consellers o conselleres de cada origen
pugui tenir la condició de funcionari o funcionària. Es preveu
que, en el cas d’empats successius després de dues votacions per
elegir el president o presidenta, resulti elegit president o
presidenta el conseller o consellera de més antiguitat en el
Consell o de més edat, per aquest ordre, entre les persones
candidates. Amb això se soluciona una llacuna significativa de
la regulació fins ara vigent. Seguint el que és una pràctica
gairebé unànime en els setze consells consultius autonòmics que
funcionen en l’actualitat, es crea un cos de lletrats i lletrades.
S’ha accentuat el règim d’incompatibilitats dels consellers i
conselleres per evitar la colAlisió entre interessos públics i
privats, per la qual cosa s’han regulat de forma completa i
rigorosa les causes d’abstenció i recusació. També s’ordena que
qualsevol intent de pressió sobre un conseller o consellera
consultiu sigui comunicat per aquesta persona immediatament
al Consell i, si escau, al Ministeri Fiscal. Es precisa el que abans
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no quedava clar de la redacció de la llei, és a dir, que les
indemnitzacions que es puguin rebre del Consell no només
compensen l’assistència a les sessions, sinó també i
especialment la redacció i defensa de les ponències. Per raons
de prudència, s’estableix que, en cas de processament d’un
conseller o consellera, es produeixi la seva suspensió cautelar
automàtica. 

Quant a les competències del Consell, la principal novetat és
l’obligació de dictaminar tots els projectes de llei elaborats pel
Govern en compliment de les previsions expressament
establertes en l’Estatut d’autonomia, a excepció de la Llei de
pressuposts. Es tracta d’una nova comesa, comuna als òrgans
consultius de pràcticament totes les comunitats autònomes, de
gran transcendència, ja que podrà millorar, quant a la forma i el
fons, els productes normatius sorgits del Parlament de les Illes
Balears. Així mateix, s’exigeix el dictamen del Consell
Consultiu en els projectes de disposicions reglamentàries dels
consells insulars, quan aquestes es dictin en exercici de la
potestat reglamentària normativa reconeguda en l’article 72 de
l’Estatut d’autonomia. De la mateixa manera, per abastar totes
les iniciatives possibles, s’ordena que, a més dels projectes,
també s’hagi d’emetre un dictamen de les proposicions de
reforma de l’Estatut d’autonomia. Es regula amb més detall
l’emissió de vots particulars dels consellers o conselleres
discrepants i es garanteix la publicitat immediata dels dictàmens
i dels vots particulars. 

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Definició i naturalesa

1. El Consell Consultiu de les Illes Balears és l’òrgan superior
de consulta de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
 
2. Li correspon, en els termes expressats en aquesta llei, l’alt
assessorament del Parlament, del Govern i de l’Administració
de la comunitat autònoma, dels consells insulars i dels ens
locals, com també de la Universitat de les Illes Balears. També,
el dels ens que integren l’Administració instrumental dependent
de qualsevol dels ens territorials esmentats i el de les altres
entitats i corporacions de dret públic no integrades en
l’Administració de les Illes Balears, quan ho exigeixi la llei. 

3. Cap altre òrgan o entitat de la comunitat autònoma, inclosa
l’administració insular, local o institucional, pot emprar la
denominació «Consell Consultiu de les Illes Balears». 

4. El Consell Consultiu s’ha d’organitzar d’acord amb el que
disposen aquesta llei i el seu Reglament d’organització i
funcionament.

Article 2
Seu

El Consell Consultiu té la seu a la ciutat de Palma. Això no
obstant, amb convocatòria prèvia, es pot reunir en qualsevol
altre indret del territori de la comunitat autònoma.

Article 3
Funció

1. En l’exercici de les seves funcions, el Consell Consultiu ha
de vetllar per l’observança de la Constitució, l’Estatut
d’autonomia i la resta del ordenament jurídic.

2. El Consell Consultiu exerceix les seves funcions amb
autonomia orgànica i funcional per garantir la seva objectivitat
i independència. 

3. Els assumptes sobre els quals el Consell Consultiu emeti un
dictamen no poden ser remesos per a informe a cap altre òrgan,
organisme o institució de la comunitat autònoma o de l’Estat.

Article 4
Consulta i caràcter del dictamen

1. La consulta al Consell Consultiu és preceptiva quan ho
estableixi així aquesta llei o una altra disposició del mateix rang,
i facultativa en la resta de casos.

2. Els dictàmens del Consell Consultiu no són vinculants,
excepte en els casos en què legalment s’estableixi, i s’han de
fonamentar en l’ordenament jurídic. Només poden contenir
valoracions d’oportunitat o de conveniència quan així ho
solAliciti expressament l’autoritat que formuli la consulta. 

3. Les disposicions i resolucions sobre assumptes informats pel
Consell Consultiu han d’expressar si s’adopten conforme amb
el seu dictamen o se n’aparten. En el primer cas, s’usarà la
fórmula «d’acord amb el Consell Consultiu», en el segon, la
d’«oït el Consell Consultiu». 

TÍTOL II
COMPOSICIÓ

Capítol I
Composició i organització

Article 5
Composició 

El Consell Consultiu està integrat per deu membres l’elecció
o la designació dels quals, segons pertoqui de conformitat amb
aquesta llei, s’ha de fer entre juristes de competència i prestigi
reconeguts, amb més de deu anys d’exercici professional a les
Illes Balears, que tenguin la condició política de ciutadans o
ciutadanes de les Illes Balears.

El Consell Consultiu actua en Ple, que estarà constituït per
totes les persones que en siguin membres.
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Article 6
Elecció, designació i nomenament de membres 

1. Els i les membres del Consell Consultiu han de ser nomenats
pel president o presidenta de les Illes Balears. Quatre membres
del Consell Consultiu són elegits pel Parlament amb el vot
favorable de les tres cinquenes parts dels diputats i diputades, i
els altres sis són designats pel Govern.

2. Un o una membre dels sis que designa el Govern i un altre o
una altra dels quatre que elegeix el Parlament poden ser
personal funcionari del grup A1 en actiu en la relació de llocs de
treball de l’Administració de la comunitat autònoma, en el
primer cas, i de qualsevol administració pública, en el segon. 

3. Excepte en el cas que preveu l’apartat anterior, no poden ser
elegides o designades membres del Consell Consultiu les
persones que tenguin la condició de personal funcionari o de
personal eventual o laboral en actiu, de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, de l’Estat o de qualsevol administració
pública. Aquesta limitació no s’aplicarà als professors o
professores d’universitat.

4. Els membres i les membres del Consell Consultiu han de ser
nomenats per un període de quatre anys i poden ser novament
elegits o designats per a mandats posteriors. La renovació s’ha
de dur a terme, parcialment, cada dos anys. Els i les membres
d’elecció parlamentària formen un grup, i la resta de les
persones que en siguin membres, l’altre.
 
5. Una vegada publicats els nomenaments, els membres i les
membres del Consell Consultiu, en la seva condició de
consellers i conselleres de la institució, han de prendre possessió
dels càrrecs davant del president o presidenta de les Illes
Balears i el president o presidenta del Parlament, mitjançant
jurament o promesa. 

Article 7
Elecció i nomenament del president o presidenta

1. Els i les membres del Consell Consultiu elegeixen entre ells,
en votació secreta i per majoria absoluta, el president o
presidenta. Si no s’aconsegueix la majoria esmentada, s’haurà
de fer, quaranta-vuit hores després, una segona votació entre les
dues persones que siguin candidates que hagin obtingut més
suport en la primera i resultarà elegit qui obtengui més nombre
de vots. En cas de mantenir-se l’empat, s’entendrà elegit
president o presidenta el conseller o consellera de més antiguitat
en el Consell o edat, per aquest ordre, entre els candidats i
candidates.

2. El president o presidenta del Consell Consultiu, que ha de ser
nomenat pel president o presidenta de les Illes Balears, ha de
prendre possessió del càrrec davant seu i davant del president o
presidenta del Parlament de les Illes Balears, mitjançant
jurament o promesa. 

3. El mandat de qui ocupi la Presidència del Consell Consultiu
té una durada coincident amb la del seu càrrec de conseller o
consellera. En cas d’absència o malaltia o una altra causa legal,
l’ha de substituir el conseller o consellera de més antiguitat o,
si l’antiguitat és la mateixa, el de més edat. En cas de vacant,
aquest mateix conseller o consellera ha d’exercir la Presidència
fins que es dugui a terme una nova elecció i nomenament.

Article 8
Atribucions del Ple

El Ple del Consell Consultiu té les atribucions següents:

a) Aprovar els dictàmens sobre les matèries que se sotmeten
a la seva consideració. 

b) Aprovar el propi projecte de reglament orgànic i de
funcionament, i també les seves modificacions.

c) Aprovar l’avantprojecte de pressupost.
d) Acordar, a proposta del president o presidenta, la

constitució de comissions i ponències especials.
e) Aprovar la memòria d’activitats de la institució.
f) Informar sobre la separació del càrrec dels membres i les

membres del Consell Consultiu, quan així pertoqui.
g) Aprovar i modificar, a proposta del president o

presidenta, la relació de llocs de treball del Consell Consultiu.
h) Dictar, a proposta del president o presidenta, les bases

reguladores de les subvencions i beques l’atorgament de les
quals pugui decidir el Consell Consultiu.

i) Adoptar altres actes necessaris respecte del funcionament
de la institució.

j) Totes les que resultin d’aquesta o d’altres lleis.

Article 9
Atribucions del president o presidenta

El president o presidenta exerceix la representació del
Consell Consultiu davant qualsevol instància o institució,
pública o privada, i n’exerceix la direcció i la gestió. A aquest
efecte, li correspon exercir les funcions següents:

a) Convocar i presidir el Consell Consultiu, dirigir-ne les
deliberacions i decidir amb el seu vot de qualitat els empats que
es puguin produir.

b) Designar un ponent entre els i les membres del Consell
Consultiu, vetllant per una assignació equilibrada de la càrrega
de treball.

c) Donar el vistiplau als dictàmens i a les memòries que
aprovi el Consell Consultiu.

d) Desenvolupar les tasques necessàries per al bon
compliment de les funcions del Consell.

e) Elaborar les ponències en la seva condició de membre
d’aquest òrgan.

f) Exercir la direcció superior del personal i dels serveis
administratius del Consell Consultiu. 

g) Convocar els procediments de selecció i provisió del
personal del Consell Consultiu. 

h) Exercir les funcions que la normativa autonòmica de
funció pública encomana al conseller o consellera competent en
matèria de funció pública en relació amb el personal propi del
Consell Consultiu, i les que es determinin reglamentàriament,
quant a la resta.

i) Autoritzar i contractar obres, subministraments, serveis i
altres prestacions necessàries per al seu funcionament.

j) Autoritzar i disposar les despeses, reconèixer les
obligacions i ordenar els pagaments, com també autoritzar els
documents pressupostaris de despeses i ingressos.

k) Encarregar la gestió i l’execució de funcions específiques
a algun o a alguns consellers o conselleres i al personal del
Consell Consultiu, quan el bon funcionament d’aquest òrgan ho
aconselli.
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l) Les altres funcions que li corresponen en virtut d’aquesta
llei i del Reglament d’organització i funcionament del Consell
Consultiu, com també qualsevol altra funció que no estigui
expressament conferida a un altre òrgan del Consell Consultiu.

Article 10
Drets i deures dels consellers i conselleres

1. Els membres i les membres del Consell Consultiu, com a
consellers i conselleres de la institució, tenen les facultats
següents:

a) Assistir, llevat de causa justificada, a les reunions per a la
deliberació dels assumptes i a les altres a les quals siguin
degudament convocats, i participar en els debats.

b) Elaborar les ponències que els siguin encomanades pel
president o presidenta o per acord del Ple.

c) Proposar l’aprovació, la modificació o la desestimació de
les propostes de dictàmens, estudis o informes que es presentin
en el Ple.

d) Les altres funcions que els corresponguin en virtut
d’aquesta llei i del Reglament del Consell Consultiu, o aquelles
que els siguin delegades pel Ple o el president o presidenta.

2. Els i les membres del Consell Consultiu han de guardar secret
de les actuacions del Consell i de les deliberacions del Ple.

Article 11
Nomenament del conseller secretari o consellera secretària

1. Els i les membres del Consell Consultiu elegeixen entre ells,
en votació secreta i per majoria absoluta, el conseller secretari
o consellera secretària. Si no s’aconsegueix la majoria
esmentada, s’haurà de fer, quaranta-vuit hores després, una
segona votació entre les dues persones que siguin candidates
que hagin obtingut més suport en la primera i resultarà elegit qui
obtengui més nombre de vots. En cas de mantenir-se l’empat,
s’entendrà elegit conseller secretari o consellera secretària el
conseller o consellera de més antiguitat en el Consell o edat, per
aquest ordre, entre els candidats i candidates.

2. El conseller secretari o consellera secretària del Consell
Consultiu, que ha de ser nomenat pel president o presidenta de
les Illes Balears, ha de prendre possessió del càrrec davant seu
i davant del president o presidenta del Parlament de les Illes
Balears, mitjançant jurament o promesa. 

3. El mandat del conseller secretari o consellera secretària té
una durada coincident amb la del seu càrrec de conseller o
consellera. En cas d’absència o malaltia o una altra causa legal,
l’ha de substituir el conseller o consellera de menys antiguitat
o, si l’antiguitat és la mateixa, el de menys edat. En cas de
vacant, aquest mateix conseller o consellera ha d’exercir el
càrrec esmentat fins que es dugui a terme una nova elecció i
nomenament.

Article 12
Atribucions del conseller secretari o consellera secretària 

El conseller secretari o consellera secretària del Consell
Consultiu és el fedatari o fedatària de la institució i acompleix,
a més, la resta de funcions que li atribueixen aquesta llei i el
Reglament d’organització i funcionament del Consell.

Capítol II
L’estatut dels consellers i conselleres

Article 13
Règim d’incompatibilitats

1. La condició de membre del Consell Consultiu és
incompatible amb l’ocupació dels càrrecs següents:

a) Les persones que ocupin càrrecs amb mandat
representatiu.

b) Els i les membres del Govern de les Illes Balears, del
Govern de l’Estat, dels òrgans executius superiors de les
comunitats autònomes, dels òrgans de govern insulars i locals,
dels òrgans executius de les institucions europeus i organismes
internacionals, i també els alts càrrecs nomenats per aquestes o
qualssevol altres administracions públiques.

c) Els magistrats i magistrades del Tribunal Constitucional.
d) Els i les membres del Consell d’Estat o de qualsevol dels

òrgans consultius d’altres comunitats autònomes.
e) Els i les membres de la Sindicatura de Comptes, del

Tribunal de Comptes o de qualssevol altres òrgans de
fiscalització externa de les comunitats autònomes.

f) El síndic o síndica de greuges, qui sigui defensor del
poble o el o la titular d’alguna institució equivalent de les altres
comunitats autònomes. 

g) Els i les membres en exercici de la carrera judicial i fiscal.
h) Les persones que exerceixin funcions directives en partits

polítics, centrals sindicals, organitzacions empresarials o
colAlegis professionals, com també els qui tenguin una relació
laboral al servei d’aquestes organitzacions.

i) Les persones que exerceixin càrrecs de govern a la
Universitat.

j) Les persones que exerceixin càrrecs directius en empreses
concessionàries, contractistes, arrendatàries o administradores
d’obres o serveis públics, sigui quin sigui el seu àmbit
territorial.

2. No obstant el que estableix la lletra b) de l’apartat anterior, el
lloc de treball de director o directora de l’Advocacia de la
comunitat autònoma és compatible amb la condició de membre
del Consell Consultiu.

3. Si algun o alguna dels membres elegits o designats com a
membre del Consell Consultiu està incurs en una causa
d’incompatibilitat, haurà de cessar en el càrrec o l’activitat
incompatible abans de la presa de possessió. Si aquest
cessament no es produeix s’entendrà que no accepta el càrrec de
conseller o consellera de la institució consultiva. En cas
d’incompatibilitat sobrevinguda, la persona afectada haurà de
cessar en aquesta situació o presentar la renúncia al càrrec de
membre del Consell Consultiu.
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Article 14
Causes d’abstenció i recusació

1. Els consellers i conselleres exerceixen la seva funció
consultiva amb objectivitat i imparcialitat, sense subjecció a cap
vincle jeràrquic ni a instruccions de cap classe. Tot intent de
pressió sobre un conseller o consellera ha de ser comunicat
immediatament per aquest al president o presidenta del Consell
i, si escau, al Ministeri Fiscal.

2. Els membres i les membres del Consell s’han d’abstenir
d’intervenir en l’elaboració i l’aprovació dels dictàmens quan es
produeixi alguna de les causes d’abstenció previstes en la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú. També s’han d’abstenir d’intervenir en les consultes
relatives a assumptes en la preparació o en l’elaboració dels
quals hagin participat directament.

3. Qualsevol membre del Consell que estigui assabentat de la
concurrència d’algun dels supòsits prevists en l’apartat anterior
ho ha de comunicar immediatament al Ple, a fi que aquest,
ateses les circumstàncies concretes de cada cas i oït el conseller
o consellera afectat, decideixi si s’ha d’abstenir de l’estudi i la
votació del dictamen corresponent. El Ple ha d’adoptar l’acord
que correspongui en la mateixa sessió en què la qüestió es
plantegi, sense necessitat de ponència prèvia. Els consellers o
conselleres afectats per possibles causes d’abstenció no poden
participar en l’estudi, la deliberació ni la votació que dugui a
terme el Ple sobre la seva apreciació, i queden vinculats per
l’acord que aquest adopti.

4. Qualsevol part interessada pot promoure la recusació dels
membres del Consell Consultiu de conformitat amb el que
preveu la legislació de procediment administratiu comú.

Article 15
Compensacions econòmiques

Els i les membres del Consell Consultiu tenen dret a la
percepció, si escau, d’indemnitzacions per despeses de
desplaçament, estada i assistència a les sessions que es duen a
terme, i de redacció i defensa de ponències, d’acord amb el que
disposin el Reglament orgànic i altres disposicions dictades per
aplicar aquesta llei.

Article 16
Cessament de membres del Consell Consultiu
 
1. Els membres i les membres del Consell Consultiu són
inamovibles i només cessen en el seu càrrec per alguna de les
causes següents:

a) Renúncia, presentada davant del president o presidenta de
les Illes Balears, que immediatament n’ha de donar trasllat a la
institució que, en cada cas, n’ha proposat el nomenament.

b) Mort.
c) Expiració del termini del seu nomenament.
d) Incompatibilitat sobrevinguda.
e) Incompliment greu de les seves funcions.
f) Condemna per delicte en virtut de sentència ferma.
g) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

h) Inhabilitació per a l’exercici de càrrec públic i dels drets
polítics.

i) Pèrdua de la condició política de ciutadans o ciutadanes de
la comunitat autònoma.
 
2. El cessament ha de ser acordat pel president o presidenta de
les Illes Balears. En els casos prevists en els apartats d i e es
requerirà preceptivament l’audiència de la persona interessada,
com també l’informe del Consell Consultiu, que ha de ser remès
al Consell de Govern o a la Comissió d’Assumptes
Institucionals i Generals del Parlament de les Illes Balears,
segons que sigui el conseller o consellera dels designats pel
Govern o dels elegits pel Parlament, perquè pugui pronunciar-se
sobre la concurrència o no de les causes assenyalades en les
lletres esmentades.

3. El president o presidenta del Consell Consultiu, al més aviat
possible, ha de comunicar el cessament dels consellers o
conselleres als òrgans que els hagin de renovar.

4. En els casos de les lletres a i c de l’apartat 1 d’aquest
precepte, els i les membres del Consell Consultiu continuaran
en l’exercici de les seves funcions fins que no es produeixi una
nova designació i presa de possessió.

5. Qui ocupi la vacant d’un conseller o consellera que hagi
cessat abans del termini per al qual hagi estat elegit o designat,
ho farà pel temps que resti per completar el mandat esmentat,
sens perjudici del dret a ser reelegit.

Article 17
Suspensió cautelar dels consellers i conselleres

1. El president de les Illes Balears, a proposta del Ple del
Consell Consultiu per majoria absoluta, i havent oït el Consell
de Govern o la Mesa del Parlament, segons l’origen de la
persona afectada, pot suspendre en l’exercici del càrrec
qualsevol dels consellers o conselleres durant el temps
indispensable per resoldre sobre la concurrència d’alguna de les
causes de cessament. 

2. Es produirà la suspensió cautelar automàtica en el cas que es
dicti una interlocutòria de processament contra un conseller o
consellera.

TÍTOL III
COMPETÈNCIA

Article 18
Consulta preceptiva

El Consell Consultiu s’ha de consultar preceptivament en els
casos següents:

1. Projectes i proposicions de reforma de l’Estatut d’autonomia.

2. Avantprojectes de llei elaborats pel Govern en compliment de
les previsions expressament establertes en l’Estatut
d’autonomia, a excepció de la Llei de pressuposts.

3. Prèviament a la interposició del recurs d’inconstitucionalitat
davant del Tribunal Constitucional, pel Govern o pel Parlament
de les Illes Balears, contra lleis i normes amb rang de llei de
l’Estat o d’una altra comunitat autònoma.
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4. Conflictes positius de competències que el Govern de les Illes
Balears pretengui plantejar davant del Tribunal Constitucional,
amb caràcter previ al requeriment pertinent.

5. Prèviament al plantejament davant del Tribunal
Constitucional, i en els termes de la Llei orgànica d’aquest
Tribunal, dels conflictes en defensa de l’autonomia local.

6. Projectes de legislació delegada a què fa referència l’article
48.1 de l’Estatut d’autonomia.

7. Projectes de disposicions reglamentàries, excepte les de
caràcter organitzatiu, del Govern de les Illes Balears, com
també les modificacions d’aquestes.

8. Projectes de disposicions reglamentàries dels consells
insulars que es dictin en exercici de la potestat reglamentària
normativa reconeguda en l’article 72 de l’Estatut d’autonomia.

9. Avantprojectes de llei i disposicions administratives de
qualsevol tipus que afectin l’organització, la competència o el
funcionament del Consell Consultiu.

10. Transaccions judicials o extrajudicials sobre els drets de
contingut econòmic de l’Administració de la comunitat
autònoma, com també submissió a arbitratge de les qüestions
que se suscitin respecte dels béns i dels drets patrimonials
d’aquesta administració, quan, en ambdós casos, la quantia
litigiosa excedeixi els 20.000 euros.

11. Conflictes d’atribucions que se suscitin entre les institucions
d’autogovern de la comunitat autònoma.

12. Procediments tramitats per les administracions públiques de
les Illes Balears en els quals la llei exigeixi preceptivament el
dictamen d’un òrgan consultiu, referits, entre d’altres, a les
matèries següents:

a) Reclamacions d’indemnització per danys i perjudicis
formulades davant de l’Administració de la comunitat
autònoma, els consells insulars, les corporacions locals i
qualsevol altra entitat pública de les Illes Balears, sempre que
la quantitat reclamada sigui superior a 20.000 euros.

b) Revisió d’ofici dels actes i de les disposicions
administratives.

c) Interpretació, modificació, resolució i anulAlació de
concessions i contractes en els termes i condicions establertes
en la llei.

d) Recurs extraordinari de revisió.

13. Qualsevol altre assumpte en què una llei exigeixi
expressament el dictamen del Consell d’Estat o de l’òrgan
consultiu autonòmic superior.

Article 19
Consulta facultativa

Amb caràcter facultatiu, es pot demanar el dictamen del
Consell Consultiu en els casos següents:

a) Projectes i proposicions de llei sotmesos a debat i
aprovació del Parlament de les Illes Balears.

b) La resta d’avantprojectes de llei elaborats pel Govern,
diferents dels de consulta preceptiva.

c) Convenis o acords de cooperació amb altres comunitats
autònomes.

d) Instruments de planificació sectorial o territorial aprovats
pel Govern o pels consells insulars.

e) Conflictes de competències entre l’Administració de la
comunitat autònoma i altres administracions públiques de les
Illes Balears.

f) Qualsevol altre assumpte quan ho requereixi la seva
especial transcendència a judici del president o presidenta de les
Illes Balears o dels presidents o presidentes dels consells
insulars en els casos a què fa referència l’article 21.d). 

Article 20
Memòria

1. El Consell Consultiu ha d’elevar anualment, dins del primer
semestre de l’any següent, una memòria al president o
presidenta de les Illes Balears i a la Mesa del Parlament. En
aquesta memòria s’ha de donar compte de les activitats
realitzades pel Consell i s’hi poden expressar els suggeriments
i les observacions que consideri oportunes en relació amb la
millora de l’ordenament jurídic i de l’actuació de les
administracions públiques de les Illes Balears. 

2. El projecte de memòria, que ha de ser redactat pel conseller
secretari o consellera secretària seguint les instruccions del
president o presidenta, ha de ser aprovat pel Ple del Consell. 

TÍTOL IV
FUNCIONAMENT

Article 21
Legitimats per solAlicitar el dictamen 

Poden solAlicitar el dictamen del Consell Consultiu:
a) El president o presidenta de les Illes Balears, a iniciativa

pròpia o a solAlicitud de qualsevol dels membres del Govern, en
tots els casos.

b) El Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que
disposa el seu Reglament, en els supòsits prevists,
respectivament, en els apartats 1 i 3 de l’article 18, com també
en el que assenyala la lletra a de l’article 19.

c) Els presidents o presidentes dels consells insulars, els
batles o batlesses, els rectors o rectores de les universitats
públiques i les persones que ocupin la representació d’altres
corporacions, entitats o organismes públics en els supòsits
d’emissió preceptiva del dictamen de l’òrgan consultiu
expressament prevists en l’ordenament jurídic.

d) Amb caràcter facultatiu, els presidents o presidentes dels
consells insulars, a iniciativa pròpia o per acord del Ple, quan es
tracti d’assumptes de rellevància notòria que puguin afectar
directament l’àmbit respectiu de competències.

Article 22
Quòrums i adopció d’acords

1. L’aprovació dels dictàmens i els altres acords necessita per a
la seva validesa la presència del president o presidenta i del
conseller secretari o consellera secretària, o de qui legalment els
substitueixi, i d’un nombre de membres que, computat el
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president o presidenta i el conseller secretari o consellera
secretària, constitueixin la majoria absoluta.

2. Els acords s’han d’adoptar per majoria de vots de les
persones que hi assisteixin. En cas d’empat, el president o
presidenta ha de decidir amb el seu vot de qualitat.

3. El president o presidenta i els consellers o conselleres poden
reflectir en un vot particular la seva opinió discrepant, sempre
que hagi estat defensada en la deliberació, tant pel que fa a les
conclusions com a la seva fonamentació. Els vots particulars
s’han d’incorporar als dictàmens i tenen el seu mateix règim de
publicitat.

4. L’emissió de vots particulars requereix que s’anunciï abans
de l’aixecament de la sessió. Els consellers o conselleres que
anunciïn el vot particular poden adherir-se al que formuli un
altre o una altra membre, i renunciar, en aquest cas, a emetre’n
un de propi. 

Article 23
Publicació dels dictàmens

1. Reglamentàriament s’han de determinar les condicions en què
s’han de publicar els dictàmens i els vots particulars. Els
primers han d’incloure, en tot cas, el nom de la persona o
persones que n’hagin estat ponents.

2. L’endemà d’haver-los rebut l’òrgan solAlicitant, els dictàmens
i els vots particulars seran de coneixement públic, amb el text
íntegre i, almenys, per via telemàtica.

TÍTOL V
PROCEDIMENT

Article 24
Terminis per emetre els dictàmens

1. El Consell Consultiu ha de resoldre les consultes en el termini
d’un mes des de la recepció de la corresponent solAlicitud del
dictamen. Això no obstant, el termini d’emissió dels dictàmens
que versin exclusivament sobre bases reguladores de
subvencions és de vint dies.

2. En els supòsits dels números 1, 5, 6, 7 i 8 de l’article 18, i de
les lletres b), d),e) i f) de l’article 19, el termini és de quaranta
dies hàbils.

3. Quan la solAlicitud de dictamen sigui formulada pel president
o presidenta de les Illes Balears o per l’òrgan del Parlament que
correspongui d’acord amb el seu Reglament, i es faci constar la
urgència del dictamen, el termini per a la seva emissió és de
quinze dies. La qualificació d’una consulta com a urgent s’ha de
fer, de forma motivada, per l’òrgan consultant. El president o
presidenta del Consell Consultiu ha d’adoptar les mesures
necessàries per atendre en el termini establert les consultes
urgents, si bé podrà rebutjar la qualificació esmentada de les que
siguin manifestament infundades, per resolució motivada, que
ha de ser notificada a qui hagi solAlicitat el dictamen.

4. En supòsits de gran complexitat, el Ple del Consell Consultiu
pot ampliar el termini establert fins a trenta dies hàbils més, per
resolució motivada, que ha de ser notificada a qui ha solAlicitat
el dictamen.

5. En els supòsits en què el dictamen no tengui caràcter
vinculant, i hagin transcorregut els terminis establerts en els
apartats anteriors sense haver-se resolt, l’òrgan consultant pot
considerar complert el tràmit de consulta preceptiva i continuar
la tramitació del procediment. 

6. Així mateix, en els mateixos supòsits que s’estableixen en
l’apartat anterior, cessarà el deure del Consell Consultiu
d’emetre el dictamen solAlicitat quan s’hagi aprovat la norma o
s’hagi dictat la resolució sobre l'assumpte sotmès a consulta,
que són dos actes que l’administració consultant ha de
comunicar immediatament al Consell Consultiu en la forma que
estableixi el Reglament d’organització i funcionament de la
institució.

7. En els recursos d’inconstitucionalitat i en els conflictes
positius de competència, es pot solAlicitar el dictamen
simultàniament a l’adopció dels acords d’interposició o de
requeriment, respectivament, però en tot cas amb antelació
suficient a la data límit, per tal que puguin complir-se els
termini d’emissió prevists en els apartats 1 a 3 d’aquest article.

Article 25
Documentació que s’ha d’adjuntar a la consulta i audiència
a les persones interessades 

1. A la petició de consulta s’hi ha d’adjuntar tota la
documentació corresponent a la qüestió plantejada.

2. Si el Consell Consultiu estima l’expedient incomplet, pot
solAlicitar, per conducte del seu president o presidenta, que es
completi amb documentació addicional. En aquest cas,
s’interrompen els terminis establerts en l’article 24 fins a la
recepció íntegra de la documentació solAlicitada. Quan es rebi la
documentació íntegra, s’inicia novament el termini que té el
Consell Consultiu per emetre el dictamen. 

3. El Consell Consultiu pot demanar l’opinió d’institucions,
entitats, o de persones amb notòria competència tècnica en les
matèries relacionades amb els assumptes sotmesos a consulta.
En aquests casos, en el dictamen s’ha de deixar constància
d’aquest fet. 

Així mateix, poden ser oïts davant del Consell les persones
directament interessades en els assumptes sotmesos a consulta,
a petició pròpia o a instància del mateix Consell. Contra la
decisió del Ple en aquest sentit no es pot recórrer. 

4. En el Reglament del Consell Consultiu s’han de fixar els
requisits formals de presentació de les consultes. Aquests
requisits poden incloure la tramesa d’expedients o documents a
través de mitjans informatitzats i telemàtics, a mesura que
s’implantin les noves tecnologies a l’Administració pública.

Article 26
Modificacions en la proposta remesa al Consell Consultiu

En els supòsits de dictàmens preceptius sobre projectes de
disposicions reglamentàries, si després de l’emissió del
dictamen del Consell Consultiu aquests projectes són objecte de
modificacions substancials que introdueixen nous continguts
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que no responen als suggeriments o a les propostes efectuades
pel Consell o les excedeixen, s’ha de fer una nova consulta
sobre els canvis esmentats. 

TÍTOL VI
MITJANS PERSONALS I MATERIALS

Article 27
Suficiència de recursos

1. El Consell Consultiu ha de disposar dels mitjans personals i
materials que siguin necessaris i suficients per al compliment de
les seves funcions.

2. Es faculta el Govern de la comunitat autònoma per habilitar
els crèdits necessaris per al funcionament del Consell Consultiu.

Capítol I
El personal

Article 28
Personal al servei del Consell Consultiu

1. El personal al servei del Consell Consultiu està format per:
a) Personal funcionari propi, format per lletrats i lletrades

del Consell Consultiu.
b) Personal de l’Administració de la comunitat autònoma de

les Illes Balears que ocupa llocs de treball del Consell
Consultiu.

2. El personal propi depèn orgànicament i funcionalment del
president o presidenta del Consell Consultiu. El personal de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
depèn orgànicament del conseller o consellera competent en
matèria de funció pública i, funcionalment, del president o
presidenta del Consell Consultiu.

3. Per a la gestió ordinària tant d’un personal com de l’altre, el
Consell Consultiu pot solAlicitar el suport de la conselleria
competent en matèria de funció pública.

Article 29
Relació de llocs de treball del personal al servei del Consell
Consultiu

1. Correspon al Ple del Consell Consultiu, a proposta del
president o presidenta, l’aprovació de la relació de llocs de
treball del personal al servei de la institució, en el marc de les
previsions pressupostàries. Aquesta relació s’ha de publicar.

2. El Consell Consultiu s’ha d’adaptar a les previsions generals
en la matèria previstes en la legislació de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de les
peculiaritats procedents de la seva especialitat orgànica i
funcional. 

Capítol II
El règim econòmic i financer

Article 30
Crèdits, avantprojecte de pressuposts i control financer

1. El Consell Consultiu, per acomplir les seves finalitats, es
finança amb els crèdits que es consignen en una secció
específica del pressupost de la comunitat autònoma.

2. El Consell Consultiu, ha d’elaborar i aprovar anualment
l’avantprojecte de pressupost i ha d’enviar-lo a la conselleria
competent en matèria de pressuposts del Govern de les Illes
Balears.

3. El règim jurídic de contractació del Consell Consultiu és el
que estableix la legislació sobre contractes del sector públic. 

4. El règim patrimonial del Consell Consultiu és el mateix que
el que s’estableix per al patrimoni de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

5. El Consell Consultiu està sotmès al control de la Intervenció
General de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la
Sindicatura de Comptes, en els termes que estableix la legislació
de finances de les Illes Balears i la Llei reguladora de la
Sindicatura de Comptes.

Disposició addicional primera

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè, per via
reglamentària, determini el límit mínim de la quantia en els
assumptes sobre responsabilitat patrimonial que hagin de ser
dictaminats per aquest òrgan consultiu.
 
Disposició addicional segona

1. Es crea el cos de lletrats i lletrades del Consell Consultiu.

2. La titulació que s’exigeix per a l’accés al cos de lletrats i
lletrades del Consell Consultiu de les Illes Balears és la
llicenciatura o el grau en dret, que correspon al grup de
classificació A1.

3. Les funcions pròpies del cos són l’assistència tècnica i la
preparació dels projectes de dictamen del Consell Consultiu, i
també l’estudi i l’assessorament jurídic de nivell superior.

4. L’accés al cos de lletrats i lletrades del Consell Consultiu pot
ser:

a) Ordinari, de conformitat amb l’article 26.1 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, mitjançant la superació dels
procediments selectius corresponents, que s’han de fer a través
d’algun dels sistemes següents:

— oposició lliure
— concurs oposició lliure

b) Promoció interadministrativa, per concurs oposició, entre
tècnics o tècniques superiors o lletrats i lletrades de qualsevol
administració pública.
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La convocatòria d’accés ha de determinar els cossos, les
escales, les subescales, les categories o les especialitats a les
quals es permet participar en les convocatòries d’accés per mitjà
d’aquest sistema de promoció.

c) Accés extraordinari, mitjançant el sistema de concurs de
mèrits, de conformitat amb l’article 27 b de la Llei 3/2007, per
mobilitat interadministrativa. Aquesta possibilitat ha d’estar
prevista expressament en la relació de llocs de treball del
Consell Consultiu, la qual ha d’expressar els cossos, les escales,
les subescales, les categories o les especialitats dels membres
que poden participar en les convocatòries públiques per mitjà
d’aquest sistema de provisió.

5. El personal funcionari que, de conformitat amb els apartats b
i c anteriors, accedeixi al cos de lletrats i lletrades del Consell
Consultiu, es pot integrar en aquest cos i quedar en situació
administrativa de serveis en altres administracions públiques
respecte de la seva administració d’origen.

6. Per a la gestió dels sistemes d’accés esmentats, el Consell
Consultiu pot solAlicitar el suport de l’Escola Balear
d’Administració Pública.

7. Els funcionaris i funcionàries de carrera del cos superior de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
que siguin titulars d’un lloc de treball en el Servei d’Assumptes
Jurídics del Consell Consultiu s’integraran en el cos de lletrats
i lletrades, a tots els efectes i des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei. Es respectaran, en tot cas, l’antiguitat i el nivell inherents
al seu lloc de treball.

Disposició addicional tercera

Els actes administratius que dicti el president o presidenta o
el Ple, si escau, posen fi a la via administrativa.

Disposició addicional quarta

1. El president o presidenta del Consell Consultiu, en
representació de la institució esmentada, pot subscriure
convenis de colAlaboració i protocols d’actuació amb altres
institucions públiques o privades sense ànim de lucre per
complir millor les finalitats que estableix aquesta llei.

2. El text del conveni o protocol ha de ser aprovat pel Ple del
Consell.

Disposició addicional cinquena 

1. El Ple del Consell Consultiu, a proposta del president o
presidenta, ha d’aprovar el Pla de Qualitat dels Serveis del
Consell Consultiu per adequar-lo a la nova normativa i als
reptes actuals de l’Administració i la societat.

2. En aquest sentit, ha de ser prioritària la implantació de les
noves tecnologies de la informació i la comunicació i s’ha
d’habilitar necessàriament un mitjà de publicació dels
dictàmens i informes evacuats.

3. El Pla de Qualitat ha d’incorporar la seva vigència temporal
i la manera de renovar-se.

Disposició addicional sisena

El Consell Consultiu, en les seves actuacions, ha de garantir
la intimitat personal i familiar, com també el compliment de la
legislació de protecció de dades personals.

Disposició transitòria primera

En el termini d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei, el Parlament i el Govern de les Illes Balears,
respectivament, han d’elegir i designar els i les membres que els
pertoquen per completar la composició del Consell Consultiu i
fer-ne la comunicació corresponent al president o presidenta de
les Illes Balears a l’efecte que els nomeni.

Disposició transitòria segona 

El termini del mandat de les membres i els membres elegits
o designats en aplicació d’aquesta llei quedarà unificat amb el
que correspongui a la resta del grup en què s’integri cadascun,
de manera que el còmput de tots aquests mandats s’iniciarà en
la data de publicació dels nomenaments de les membres i els
membres que completin la composició d’aquest òrgan. La
primera renovació parcial correspondrà al grup elegit pel
Parlament de les Illes Balears i es produirà en complir-se dos
anys des de la publicació del nomenament de qui en sigui elegit
membre en virtut d’aquesta llei.

Disposició transitòria tercera

En la primera sessió en què participin les noves persones
membres del Consell Consultiu elegides o designades en
aplicació d’aquesta llei s’elegirà de nou tant el president o
presidenta de la institució com el conseller secretari o consellera
secretària.

Disposició derogatòria única

Es deroga la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell
Consultiu de les Illes Balears. Així mateix, queden derogades
totes les disposicions de rang igual o inferior que s’oposin al
que estableix aquesta llei.

Disposició final primera 

En el termini de tres mesos, comptadors des de la primera
sessió en què participin les noves persones membres del Consell
Consultiu, i a proposta d’aquesta institució, el Govern ha
d’aprovar un nou del reglament d’organització i funcionament
del Consell Consultiu, en els termes exigits per les
modificacions que introdueix aquesta llei.

Disposició final segona

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 12 de març de 2010.
El conseller de Presidència:
Albert Moragues Gomila.
El president:
Francesc Antich i Oliver.
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1156/10, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 15277/09, relativa a
política del Govern en matèria de protecció d'espais naturals.
(Mesa de 31 de març de 2010).

Palma, a 31 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. 15277/09,
relativa a política del Govern en matèria de protecció d'espais
naturals, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
convocar de manera immediata i urgent l’Autoritat de Gestió
del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
sancionar la infracció comesa per aquells que, contravenint els
límits establerts, invadiren la finca de Ternelles.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
obtenir el consens dels propietaris per aprovar el PORN d’Es
Trenc-Salobrar de Campos.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
fer compatibles les ajudes ambientals amb les ajudes agrícoles.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear a
posar en marxa una línia de convenis de servitud ambiental amb
aquells propietaris que suporten el pas de excursionistes per les
seves finques.

Palma, a 26 de març de 2010.
La diputada:
Catalina Soler i Torres
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 1106/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a servei de salut
a Eivissa i Formentera (I). (Mesa de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1107/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a servei de salut
a Eivissa i Formentera (II). (Mesa de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1108/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a servei de salut
a Eivissa i Formentera (III). (Mesa de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1109/10, de l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans
i Serra, del Grup Parlamentari  Mixt, relativa a servei de salut
a Eivissa i Formentera (IV). (Mesa de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1219/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a data
de lliurament de l'estudi sobre necessitats sanitàries a les Illes
Balears. (Mesa de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1220/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcions de coordinador sanitari amb l'àrea de salut de
Menorca. (Mesa de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1221/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
funcions de coordinador sanitari amb l'àrea de salut d'Eivissa
i Formentera. (Mesa de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1222/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera per visitar el pneumòleg. (Mesa de 31 de març de
2010).

RGE núm. 1223/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera per visitar el pneumòleg (III). (Mesa de 31 de març de
2010).

RGE núm. 1224/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera per visitar el pneumòleg (IV). (Mesa de 31 de març de
2010).

RGE núm. 1225/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera per ser intervengut de cirurgia toràcica. (Mesa de 31
de març de 2010).

RGE núm. 1226/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera per ser intervengut de cirurgia toràcica (II). (Mesa de
31 de març de 2010).

RGE núm. 1227/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera per ser intervengut de cirurgia toràcica (III). (Mesa
de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1228/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a temps
d'espera per ser intervengut de cirurgia toràcica (IV). (Mesa
de 31 de març de 2010).
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RGE núm. 1229/10, de l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro
i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
quantitat pressupostada per al 2010 en concepte de despesa
farmacèutica. (Mesa de 31 de març de 2010).

Palma, a 31 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 escrita.

Quina és la llista d'espera que hi ha en l'actualitat per fer-se
una prova al TAC de Can Misses?

Palma, a 23 de març de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.

Quantes persones residents a Formentera es varen fer una
prova al TAC de Can Misses l'any 2007?, i el 2008?, i el 2009?

Palma, a 23 de març de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

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 escrita.

Quantes persones residents a Formentera varen ser
traslladades en helicòpter des de l'Hospital de Formentera fins
a Eivissa l'any 2007?, i el 2008?, i el 2009? Quin és el cost de
cadascun d'aquests trasllats?

Palma, a 23 de març de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quantes persones residents a Formentera varen ser
traslladades en helicòpter des de l'Hospital de Formentera fins
a Eivissa per fer-se un TAC l'any 2007?, i el 2008?, i el 2009?
Quin és el cost de cadascun d'aquests trasllats?

Palma, a 23 de març de 2010.
El diputat:
Josep M. Mayans i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la data acordada amb el CES per al lliurament de
l'estudi encarregat per la Conselleria de Salut i Consum sobre
les necessitats sanitàries de les Illes Balears?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui du a terme les funcions de coordinador sanitari amb
l'àrea de salut de Menorca?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qui du a terme les funcions de coordinador sanitari amb
l'àrea de salut d'Eivissa i Formentera?
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Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el temps d'espera a Eivissa per visitar el pneumòleg
qual el metge de família sospita d'un càncer de pulmó?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el temps d'espera a Menorca per visitar el
pneumòleg qual el metge de família sospita d'un càncer de
pulmó?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el temps d'espera a Mallorca per visitar el
pneumòleg qual el metge de família sospita d'un càncer de
pulmó?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el temps d'espera a Eivissa per ser intervingut pel
Servei de cirurgia toràcica quan es confirma un diagnòstic de
càncer de pulmó?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el temps d'espera a Formentera per ser intervingut
pel Servei de cirurgia toràcica quan es confirma un diagnòstic
de càncer de pulmó?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el temps d'espera a Menorca per ser intervingut pel
Servei de cirurgia toràcica quan es confirma un diagnòstic de
càncer de pulmó?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el temps d'espera a Mallorca per ser intervingut pel
Servei de cirurgia toràcica quan es confirma un diagnòstic de
càncer de pulmó?

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina és la quantitat pressupostada per a 2010 en concepte
de despesa farmacèutica per recepta, per actius i pensionistes?
Desglosseu-ho per centres de salut.

Palma, a 24 de març de 2010.
La diputada:
Carme Gastro i Gandasegui.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1239/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes desenvolupats per la Fundació CIDTUR, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1240/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes desenvolupats per la Fundació CIDTUR, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1241/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projectes desenvolupats per la Fundació CIDTUR, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1242/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a coordinació de la Fundació CIDTUR amb altres organismes
de les Illes Balears, a contestar davant la Comissió d'Hisenda
i Pressuposts. (Mesa de 31 de març de 2010).

RGE núm. 1243/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a activitats i ajudes de la Fundació CIDTUR, a contestar
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 31 de
març de 2010).

RGE núm. 1244/10, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a incorporació de la comunitat de Canàries a la Fundació
CIDTUR, a contestar davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 31 de març de 2010).

Palma, a 31 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 la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Un dels objectius de la Fundació CIDTUR és promoure la
utilització òptima dels recursos posats al servei de la
investigació, assegurant-ne l'eficàcia, l'eficiència i la
productivitat, així com la qualitat.

Quins són els resultats obtinguts en relació amb aquests
objectius de la Fundació CIDTUR?

Palma, a 29 de març de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

Contribuir a la promoció, l'execució i la coordinació de
projectes d'investigació, desenvolupament tecnològic i
innovació que reverteixen en la competitivitat i producció és la
principal funció de la Fundació CIDTUR des de la seva posada
en funcionament.

Quins són els projectes d'investigació, desenvolupament i
innovació que per incrementar la competitivitat i la producció
del sector turístic ha promocionat, executat i coordinar la
Fundació CIDTUR?

Palma, a 29 de març de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

A la tardor de l'any 2008, el Govern en el transcurs d'una
reunió informal amb empreses privades d'activitat turística va
plantejar la futura incorporació d'aquestes al Patronat de la
Fundació CIDTUR.

Quantes empreses s'han incorporat al Patronat del CIDTUR,
en el cas que no se n'hi hagi incorporat cap, què és allò que ho
ha motivat i quin ha estat el resultat derivat de tot això?
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Palma, a 29 de març de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

En la seva fundació estava prevista la coordinació de la
Fundació CIDTUR amb altres organismes que a les Illes
Balears treballen amb la tecnologia turística i se cita
expressament el CITTIB perquè gestiona un sistema de gestió
i vigilància turística.

Quin ha estat el resultat d'aquesta coordinació i quines
conseqüències se n'han derivat per beneficiar el sector turístic?

Palma, a 29 de març de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

La concessió de beques, borses d'estudi i altres ajudes a la
investigació, al desenvolupament i a la innovació en l'àmbit de
tota la cadena de valor del sector turístic són uns dels altres
objectius que té la Fundació CIDTUR.

Quantes beques, borses d'estudi i altres ajudes a la
investigació, al desenvolupament i a la innovació s'han concedit,
des del seu inici fins al dia d'avui, per la Fundació CIDTUR?

Palma, a 29 de març de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

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 la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts.

El passat 23 de juliol la ministra de Ciència i Tecnologia
després d'haver mantingut una reunió amb el president del
Govern de Canàries va anunciar que el ministeri proposaria la
incorporació de Canàries a la Fundació CIDTUR.

Quins objectius es pretenen amb aquesta ampliació de la
Fundació?, i aquesta incorporació beneficia les Illes Balears?

Palma, a 29 de març de 2010.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1215/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a excepcions a l'obligatorietat de les normes sobre
temps de conducció i descans i l'ús de tacògraf. (Mesa de 31 de
març de 2010).

RGE núm. 1237/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a consolidació i creixement dels centres de seguiment
tècnic esportiu d'Eivissa. (Mesa de 31 de març de 2010).

Palma, a 31 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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

El Reial Decret 649/2007, de 18 de maig, pel qual es varen
regular les excepcions a l’obligatorietat de les normes sobre
temps de conducció i descans i l’ús de tacògraf en el transport
per carretera, establia a l’article 2, apartat p) que:

“Excepcions: En ús de l’habilitació continguda als articles
3.2 del Reglament (CEE) núm. 3821/85, i 13.1 del Reglament
(CE) núm. 561/2006, a més d’en els transports enumerats a
l’article 3 d’aquest últim reglament, no serà obligatori el
compliment de les obligacions imposades als referits reglaments
en relació amb la instalAlació i ús del tacògraf i els temps de
conducció i descans dels conductors durant la realització dels
següents transports:”

“p) Transports íntegrament desenvolupats en illes les
superfícies de les quals no superi els 1.500 quilòmetres
quadrats, sempre que aquestes no es trobin unides al territori
peninsular per cap pont, gual o túnel l’ús del qual estigui obert
als vehicles de motor.”
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L’esmentada normativa per tant excloïa les illes menors dels
arxipèlags en l’àmbit de la seva aplicació.

Posteriorment el decret esmentat es va modificar per Reial
Decret 1663/2009, de 10 de juliol, i quedaren modificats els
articles abans esmentats en els següents extrems:

“p) Transports íntegrament desenvolupats en illes la
superfície de les quals no superi els 250 quilòmetres quadrats
sempre que aquestes no es trobin unides al territori peninsular
per cap pont, gual o túnel l’ús del qual estigui obert als vehicles
a motor.”

Per tant, l’àmbit d’aplicació s’estenia a les illes d’Eivissa i
Menorca. És evident que a causa de la superfície de les illes
d’Eivissa i Menorca l’aplicació de la norma sobre conducció i
descans és excessiva, tota vegada que els conductors en cap cas
arriben a completar el temps de conducció i les hores permeses
i lògicament els quilòmetres diaris permesos, amb la qual cosa
l’obligatorietat del descans i quilòmetres efectuats causa grans
perjudicis econòmics als transportistes.

El transport en aquestes illes es limita a curts viatges en
l’espai i molt interromputs en el temps, essent en tot cas
transport que en cap cas no suposa una minva en les condicions
del conductor.

Per això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a la
modificació de l’apartat p) de l’article 2 del Decret 640/2007,
pel qual s’estableixen les excepcions a l’obligatorietat de les
normes sobre temps de conducció i descans i l’ús de tacògraf en
el transport de carretera, en ordre a assenyalar que a les illes que
no superin els 1.500 quilòmetres quadrats no li seran d’aplicació
les normes relatives als temps de conducció i descans i l’ús del
tacògraf en el transport per carretera.

Palma, a 26 de març de 2010.
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

A Eivissa, el consell insular va crear els centres de
seguiment tècnic esportiu durant la passada legislatura. Era una
aposta decidida per a la millora tècnica dels esportistes illencs
que començaven a destacar en la competició. Aquest programa
els permetia desenvolupar les seves capacitats sense haver de
sortir de l’illa i abandonar el nucli familiar quan encara eren
molt joves per fer-ho.

L’experiència s’inicià en les modalitats de karate, judo,
ciclisme, natació, vela i tir amb arc, més endavant s’hi afegiren
també piragüisme, tennis de taula i gimnàstica. El projecte no
tardà a donar resultats excelAlents i els èxits esportius no es feren
esperar.

Però els responsables polítics actuals del Consell d’Eivissa
i l’anterior conseller d’Esports del Govern de les Illes Balears
varen decidir que a partir del 2009 aquest programa de millora
tècnica desenvolupat a Eivissa passaria a mans de l’Escola
Balear de l’Esport. Aquesta no va ser una bona decisió perquè
ara aquests centres de seguiment tècnic han perdut l’autonomia
de funcionament i també la proximitat amb el seu interlocutor
institucional. Com a conseqüència d’aquest traspàs el programa
ha perdut operativitat i les dificultats originades posen en perill
la seva continuïtat.

Per aquests motius el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a anulAlar immediatament el conveni signat amb el
Consell Insular d’Eivissa pel qual l’Escola Balear de l’Esport va
assumir la titularitat i el finançament dels centres de seguiment
tècnic esportiu de l’illa d’Eivissa de manera que el Consell
d’Eivissa torni a ser la institució responsable del
desenvolupament d’aquest programa de tecnificació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aportar al Consell Insular d’Eivissa els recursos,
serveis i elements de l’EBE que siguin necessaris per a la
consolidació i el creixement dels centres de seguiment tècnic
esportiu d’Eivissa, una vegada que aquests tornin a funcionar
sota la titularitat del Consell d’Eivissa.

Palma, a 23 de març de 2010.
La diputada:
Catalina Palau i Costa
El portaveu:
Francesc Fiol i Amengual.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 1132/10, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a regulació de condhotels, amb tramitació davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 31 de març de 2010).

Palma, a 31 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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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, amb només el parer favorable del diputat i
les diputades d'Unió Mallorquina Josep Melià i Ques, Isabel
Alemany i Moyà i Maria Antònia Sureda i Martí,  presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Turisme.

Exposició de motius

És ben cert que vivim un moment econòmic molt delicat i en
el cas de les Illes Balears això és especialment alarmant atesa la
seva repercussió en la principal indústria del país, el turisme. En
aquests moments de crisi necessitam canviar de xip, posar en
dubte alguns dogmes que vàrem consagrar quan les vaques eren
grasses i quan semblava que els visitants sempre vendrien tots
sols sense que nosaltres ens haguéssim d’esforçar a fer
promoció o a millorar el nostre producte.

Aquest canvi de xip consisteix en gran part a tenir la ment
oberta per innovar, flexibilitzar i adaptar tot el nostre entramat
jurídic i empresarial a les noves tendències i a les noves realitats
d’uns mercats que per definició evolucionen i canvien. Dins
aquesta capacitat d’adaptació hi ha d’haver la capacitat
d’ampliar les modalitats de producte i és aquí on tenen especial
incidència els anomenats condhotels o condominis.

El condhotel ve a ser un establiment hoteler que té com a
base material un immoble, les unitats del qual pertanyen a més
d’un propietari. Així els propietaris de les unitats (apartaments
o habitacions) contracten amb un empresari l’administració i
explotació turística de tot l’immoble mitjançant una
contraprestació, un empresari que podrà ser totalment,
parcialment o en absolut propietari d’alguna d’aquestes unitats.
Els propietaris de les unitats, a més de la contraprestació,
normalment econòmica, també habitualment pactaran la
utilització de la seva unitat en determinades èpoques amb un
termini de preavís i un dret a reducció dels preus. És evident que
aquesta figura permet tres coses importants: aconseguir inversor
per al negoci turístic, fidelitzar clients i ser una eina que
possibiliti allargar la temporada de funcionament dels
establiments turístics.

No es tracta ara d’entrar en una anàlisi exhaustiva d’aquesta
modalitat dels condhotels que jurídicament plantegen alguns
problemes de regulació que s’hauran de resoldre adequadament.
Del que es tracta ara és de posar damunt la taula la conveniència
d’obrir el nostre horitzó a novetats que cada vegada tenen més
predicament i que encara no han tengut una acollida
satisfactòria dins la nostra normativa. Aquesta manca d’acollida
no es justifica tant per les dificultats tècniques sinó pels
emperons que dins determinats sectors es troben els canvis. 

Una de les coses més bones que ha tengut l’anomenat i per
alguns molt criticat decret Nadal ha estat demostrar com és
d’imprescindible que ens replantegem unes regles d’una
rigidesa i amb una càrrega estàtica que al final el que provoquen
no és ordre sinó fracàs, estam dins una dinàmica de fre al nostre
dinamisme econòmic i allò que hem de menester com el pa, mai
millor dit, no és fre sinó empenta i imaginació que genera
riquesa. Que ningú no vegi en això del fre implicacions

territorials perquè és evident que la conservació i la protecció
territorials són un actiu del nostre model turístic i que no es
tracta de nos ser respectuosos amb el paisatge sinó de tenir una
visió capaç de compaginar preservació i dinamisme. 

La idea dels condhotels i la seva implantació en principi no
consumeix territori i per tant també des d’aquest de punt de
vista pot resultar un exemple interessant d’aquest canvi de xip
que és fonamental si realment volem anar endavant.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar, en el termini de tres mesos, un projecte de
llei de modificació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general
turística de les Illes Balears, que contempli una regulació
específica de la figura del condomini o condhotel.

Palma, a 24 de març de 2010.
Els diputats;
Josep Melià i Ques.
Isabel Alemany i Moyà.
Maria Antònia Sureda i Martí.
La portaveu:
Marián Suárez i Ferreiro.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 638/10 a 643/10, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
relatives a Intervenció adjunta d'auditories, adjunta de
comptabilitat i sistemes i adjunta de fiscalització. (BOPIB núm.
117, de 26 de febrer de 2010).

Tenia la Conselleria d'Esports i Joventut i l'INESTUR
Intervenció adjunta d'auditories, Intervenció adjunta de
comptabilitat i sistemes i Intervenció adjunta de fiscalització?
En cas afirmatiu, quina persona ocupava el lloc d'interventor
en cadascuna? Quin cost suposa per al Govern? Amb quin
personal de suport compta?

Secció Sr Sc N. A B C D

15 Medi Ambient 1 1

15 Obres Públiques 1 1 1

19 Treball + SOIB 1 1

25 Mobilitat 1

18 + 60 Salut + ibsalut 2 1 1 4

23 Esports 1 1

24 Afers Socials 1 1 1

11 Presidència 1 1

12 Turisme
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13 Educació 1 2 1

16 Interior 1 1

20 Agricultura 1 1

21 Comerç 1 2

14 Hisenda 1 1 1

TOTAL 10 10 6 1 7 1 2

Sr Sc N. A B C D

I. A. Auditories 4 3 3 2 3 1

I. A. Comptabilitat 3 3 4 1 2

IG 2 5 1 2

TOTAL 9 11 8 2 4 5

(Sr: Servei/Sc: Secció/N.: Negociat/A: Base A/B: Base B/C: Base C/D: Base
D)

Palma, 22 de març de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 647/10 a 679/10, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys,
relatives a Intervenció adjunta de fiscalització, adjunta
d'auditories i adjunta de comptabilitat i sistemes. (BOPIB núm.
117, de 26 de febrer de 2010).

Tenen la Conselleria d'Economia i Hisenda, la de
Presidència, la de Mobilitat i Medi Ambient, la de Turisme, la
d'Afers Socials, Promoció i Immigració, la de Salut i Consum,
la d'Habitatge i Obres Públiques, la de Comerç, Indústria i
Energia, la de Treball i Formació, la d'Agricultura i Pesca i la
d'Innovació, Interior i Justícia Intervenció adjunta
d'auditories, Intervenció adjunta de comptabilitat i sistemes i
Intervenció adjunta de fiscalització? En cas afirmatiu, quina
persona ocupava el lloc d'interventor en cadascuna? Quin cost
suposa per al Govern? Amb quin personal de suport compta?

Secció Sr Sc N. A B C D

15 Medi Ambient 1 1

15 Obres Públiques 1 1 1

19 Treball + SOIB 1 1

25 Mobilitat 1

18 + 60 Salut + ibsalut 2 1 1 4

23 Esports 1 1

24 Afers Socials 1 1 1

11 Presidència 1 1

12 Turisme

13 Educació 1 2 1

16 Interior 1 1

20 Agricultura 1 1

21 Comerç 1 2

14 Hisenda 1 1 1

TOTAL 10 10 6 1 7 1 2

Sr Sc N. A B C D

I. A. Auditories 4 3 3 2 3 1

I. A. Comptabilitat 3 3 4 1 2

IG 2 5 1 2

TOTAL 9 11 8 2 4 5

(Sr: Servei/Sc: Secció/N.: Negociat/A: Base A/B: Base B/C: Base C/D: Base
D)

Palma, 22 de març de 2010.
El conseller d'Economia i Hisenda:
Carles Manera i Erbina.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 1238/10, del Grup Parlamentari Popular, relatiu

a solAlicitud de compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Economia i Hisenda.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 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 d'Economia
i Hisenda, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts, per tal
d'informar sobre la política del Govern en relació amb les
activitats de la Fundació CIDTUR.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició de llei RGE núm. 558/10. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2010, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1104/10,
presentat pel Grup Parlamentari Mixt (diputats d'Unió
Mallorquina), i accepta la retirada de la proposició de llei
esmentada, de modificació de la Llei 12/1998, de patrimoni
històric de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 116, de
19 de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Ordenació Territorial per

a la Proposició de llei RGE núm. 15388/09. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de març de 2010, havent detectat error en l’assignació de la
comissió en què s’ha de dictaminar la proposició de llei
esmentada, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació
de les exempcions del servei de clavegueram (BOPIB núm. 112,
de 15 de gener d'enguany), acorda de traslladar la tramitació de
la iniciativa de què es tracta de la Comissió d’Hisenda i
Pressuposts a la d’Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de març de 2010.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació

A)
Nomenament de personal eventual.

Resolució de Presidència

Atès que:

A. A la vigent relació de llocs de feina del Parlament de les
Illes Balears hi figura la plaça de cap del Gabinet de
Presidència, amb caràcter de personal eventual, vacant i
dotada pressupostàriament.

B. La Molt Hble. Sra. Aina Rado i Ferrando, presidenta del
Parlament de les Illes Balears, mitjançant escrit RGE núm.
1235 de dia 29 de març de 2010, comunica a la Mesa que ha
decidit nomenar el Sr. Gabriel Amer i Amer, com a cap del
Gabinet de la Presidència.

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. Gabriel Amer i Amer com cap del Gabinet
de la Presidència, amb caràcter de personal eventual amb
categoria administrativa assimilada a cap del servei del cos
de tècnics (del grup A1, nivell 28) i amb retribucions
assimilades a les de portaveu suplent de grup parlamentari,
adscrit al servei del Gabinet de Presidència, amb efectes
econòmics i administratius des de dia 29 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 proposta de nomenament i per tant de la
resolució de nomenament a la reunió de la Mesa de dia 31
de març de 2010.

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 29 de març de 2010.
La presidenta del Parlament de les Illes balears
Aina Rado i Ferrando.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 121, de 26 de març de
2010.

-  Pàg. 4129 i 4137. InterpelAlacions, apartat A)
On diu: RGE núm. 14342/10, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a política legislativa del Govern de les Illes Balears.
Hi ha de dir: RGE núm. 14342/09, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a política legislativa del Govern de les Illes
Balears.

-  Pàg. 4131 i 4140. Respostes a preguntes formulades en
comissió, apartat C)
On diu: RGE núm. 1393/10 i 5431/10, de l'Hble. Sra. Diputada
Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular,
relatives a ...
Hi ha de dir: RGE núm. 1393/10 i 543/10, de l'Hble. Sra.
Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari
Popular, relatives a ...
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