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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer de 2011, aprovà la Llei de transformació de
fundacions del sector públic sanitari de les Illes balears i de
determinació del règim jurídic de les fundacions públiques
sanitàries.

Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A)
LLEI DE TRANSFORMACIÓ DE FUNDACIONS DEL

SECTOR PÚBLIC SANITARI DE LES ILLES
BALEARS I DE DETERMINACIÓ DEL RÈGIM
JURÍDIC DE LES FUNDACIONS PÚBLIQUES

SANITÀRIES

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, va
incorporar a l’àmbit del Sistema Nacional de Salut un model
d’organització caracteritzat principalment per la gestió directa
tradicional en les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

No obstant això, la Llei 15/1997, de 25 d’abril, sobre
habilitació de noves formes de gestió del Sistema Nacional de
Salut, conseqüència de la tramitació parlamentària del Reial
Decret Llei 10/1996, de 17 de juny, va tenir per objecte ampliar
les formes organitzatives de gestió dels centres sanitaris i, per
tant, es va establir la possibilitat que la gestió dels centres i dels
serveis sanitaris i sociosanitaris es pogués dur a terme,
directament o indirectament, mitjançant qualsevol de les
personificacions de naturalesa pública o privada admeses per
l’ordenament jurídic.

D’altra banda, l’article 111 de la Llei 50/1998, de 30 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
regula les fundacions públiques sanitàries del sector públic
estatal i les incorpora al conjunt d’entitats de naturalesa o
titularitat pública admeses en dret, a les quals fa referència la
Llei 15/1997, atès que es tracta d’organismes de naturalesa
pública i de titularitat pública.

El Reial Decret 29/2000, de 14 de gener, de noves formes de
gestió de l’Institut Nacional de Salut, desplega la Llei 15/1997
i també l’article 111 de la Llei 50/1998, de 30 de desembre. El
text anterior conserva el caràcter i l’essència del servei públic
dels centres i dels serveis sanitaris que s’han de gestionar,
alhora que enumera i desenvolupa les noves formes de gestió
sanitària. També estableix com a tals les fundacions de la
derogada Llei 30/1994, de 20 de novembre, de fundacions i
d’incentius fiscals a la participació privada en activitats
d’interès general (actual Llei 50/2002, de 26 de desembre, de
fundacions), els consorcis i les societats estatals, totes
esmentades en l’exposició de motius de la Llei 15/1997, així

com les fundacions públiques sanitàries regulades per la Llei
50/1998.

En el context legal esmentat, neixen la Fundació Hospital de
Manacor per Acord del Consell de Ministres de 22 de novembre
de 1996, publicat per la Resolució de la Secretaria General
d’Assistència Sanitària de 21 de gener de 1997 (BOE de 6 de
febrer), i la Fundació Hospital Son Llàtzer per Acord del
Consell de Ministres de 8 de juny de 2001, publicat per la
Resolució de la Secretaria General de Gestió i Cooperació
Sanitària de 12 de juny de 2001 (BOE de 22 de juny de 2001).
Ambdues fundacions tenen naturalesa jurídicoprivada i són avui
fundacions del sector públic autonòmic a l’empara del que
estableix l’article 55 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Dins el marc normatiu esmentat i a l’empara de la disposició
addicional cinquena de la Llei 55/2003, de 16 de desembre, el
Servei de Salut de les Illes Balears pretén implementar un
procediment d’estatutarització del personal funcionari i laboral
que presti servei a les institucions sanitàries que conformen el
sistema sanitari públic de les Illes Balears, com ara les
fundacions del sector públic Son Llàtzer i Manacor. D’acord
amb aquesta disposició addicional cinquena, a l’objecte
d’homogeneïtzar les relacions d’ocupació del personal de
cadascun dels centres, de les institucions o dels serveis de salut
i amb la finalitat de millorar la gestió, les administracions
públiques sanitàries poden establir procediments per a la
integració directa, amb caràcter voluntari, en la condició de
personal estatutari, en la categoria i la titulació equivalent, de
les persones que presten serveis en aquests centres, institucions
o serveis amb la condició de funcionaris de carrera o en virtut
de contracte laboral fix.

En aquest mateix sentit, la Llei 6/2007, de 27 de desembre,
de mesures tributàries i econòmicoadministratives, modifica la
disposició addicional dotzena de la Llei 25/2006, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i administratives, de manera
que preveu expressament que, d’acord amb la disposició
addicional cinquena de la Llei 55/2003, el Govern pot establir
per reglament procediments per a la integració directa i
voluntària en la condició de personal estatutari fix i en la
categoria i la titulació equivalent, del personal funcionari de
carrera o laboral fix que està adscrit o presta els seus serveis en
els centres, serveis i establiments del Servei de Salut de les Illes
Balears o de les empreses públiques o fundacions del sector
públic autonòmic, adscrites al Servei de Salut, que es relacionen
en el corresponent decret.

En compliment d’aquestes disposicions, l’Acord del Consell
de Govern de 12 de novembre de 2010 ratifica l’Acord de la
Mesa Sectorial de Sanitat de 4 de novembre de 2010, pel qual
s’estableixen el procés i les condicions de l’oferta d’integració
en la condició de personal estatutari fix del personal funcionari
de carrera i del personal laboral fix adscrit a centres,
establiments o serveis gestionats pel Servei de Salut de les Illes
Balears.
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El procés esmentat no es pot dur a terme sense modificar la
naturalesa jurídica de les fundacions del sector públic, atès que,
com preveu l’article 44 del Reial Decret 29/2000, “la relació
jurídica del personal al servei de les fundacions ha de ser de
caràcter laboral i en conseqüència s’hi ha d’aplicar el que
disposa el Reial Decret 1/1995, de 24 de març, pel qual s’aprova
el text refós de l’Estatut dels treballadors i altres disposicions de
desenvolupament”. En el mateix sentit es pronuncien l’article 20
dels Estatuts de la Fundació Hospital de Manacor i l’article 33
dels Estatuts de la Fundació Hospital Son Llàtzer, com també
l’article 49 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol.

A l’empara de les consideracions anteriors, no resultaria
jurídicament possible adscriure personal estatutari als ens
esmentats, atès que les fundacions Son Llàtzer i Manacor són
ens de naturalesa jurídicoprivada que ajusten la seva actuació al
dret privat, com ho reconeixen l’article 39 del Reial Decret
29/2000, l’article 46.1 de la Llei 50/2002 i l’article 55.2 de la
Llei 7/2010.

La present llei pretén donar solució a la problemàtica
esmentada i opta per transformar les dues fundacions del sector
públic existents en l’àmbit de la nostra comunitat autònoma en
fundacions públiques sanitàries, entitats que sí que poden
albergar personal estatutari, tal com preveu l’article 73 del
Decret 29/2000, de 14 de gener.

A més, i de conformitat amb el que preveu la disposició
addicional tercera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, s’aborda la
regulació de les fundacions públiques sanitàries en l’àmbit de
les Illes Balears i se'n fixen els trets bàsics.

Article 1
Transformació de fundacions del sector públic sanitari

1. Les fundacions del sector públic Hospital Son Llàtzer i
Hospital de Manacor, constituïdes en l’àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, es transformaran automàticament,
des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, en fundacions públiques
sanitàries amb personalitat jurídica pròpia que tenen per objecte
la gestió i l’administració dels centres sanitaris Hospital Son
Llàtzer i Hospital de Manacor.

2. Les fundacions públiques sanitàries resultants de la
transformació mantenen la denominació anterior i queden
adscrites al Servei de Salut de les Illes Balears.

3. La transformació no implica l’extinció de la fundació ni
l’obertura del procediment de liquidació.

4. La transformació de les fundacions del sector públic sanitari
no ha de suposar la cessació de l’activitat assistencial realitzada
pels centres sanitaris que gestionaven, la qual s’ha de continuar
prestant sense interrupció.

5. Les noves fundacions públiques sanitàries s’han de subrogar
en la totalitat d’actes, contractes i relacions jurídiques
imputables a les transformades.

6. Els béns i els drets pertanyents a cada entitat transformada
s’han d’integrar en el patrimoni de les noves fundacions amb el
mateix títol jurídic que tenia l’entitat preexistent.

7. La transformació de les fundacions del sector públic sanitari
en fundacions públiques sanitàries és causa de baixa en el
Registre de Fundacions de les Illes Balears.

Article 2
Règim jurídic de les fundacions públiques sanitàries

1. Les fundacions públiques sanitàries del sector públic de les
Illes Balears es regeixen pels seus estatuts, que han de respectar
les prescripcions d’aquesta llei i les disposicions autonòmiques
que la despleguen. Supletòriament, hi són aplicables les
disposicions sobre les entitats públiques empresarials, de
conformitat amb el que estableix l’apartat 2 de la disposició
addicional tercera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. Les fundacions públiques sanitàries es poden crear per a la
gestió i l’administració de centres, serveis i establiments de
protecció de la salut, d’investigació sanitària, desenvolupament
tecnològic o innovació en el camp sanitari, gestió de la donació
de sang i teixits i gestió de l’assistència sanitària o
sociosanitària.

3. La constitució, la modificació, l’extinció, la fusió, l’absorció,
l’escissió o la transformació de les fundacions públiques
sanitàries, així com els seus estatuts, han de ser aprovats
mitjançant acord de Consell de Govern a proposta del conseller
competent en matèria de sanitat.

4. Els estatuts de les fundacions públiques sanitàries s’han de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. En tot cas, els
estatuts han d’establir l’estructura orgànica i el règim de
funcionament de les fundacions, així com la definició dels
objectius que hagi d’assolir l’entitat i els recursos humans,
financers i materials necessaris.

5. El règim de contractació ha de respectar, en tot cas, les
previsions contingudes en la legislació de contractes del sector
públic per a les entitats públiques empresarials.

6. El personal al servei de les fundacions públiques sanitàries
serà el personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears
que aquest darrer ens públic hi adscrigui. Si així ho preveuen els
seus estatuts i quan ho autoritzi l'òrgan de govern de l'entitat, es
pot incorporar a les fundacions públiques sanitàries personal
laboral.

7. El personal directiu de les fundacions s’ha de regir per les
previsions contingudes a la Llei del sector públic instrumental
de la comunitat autònoma de les Illes Balears i a la Llei de la
funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

8. Les fundacions públiques sanitàries poden disposar del seu
propi patrimoni i tenir béns adscrits o cedits per l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears o els seus
organismes autònoms.

9. Els béns mobles i immobles que siguin cedits o adscrits han
de ser objecte d’administració ordinària pels òrgans de govern
de les fundacions, en els termes establerts per la legislació
vigent. No obstant això, i quan es tracti dels immobles a què es
refereix la disposició addicional segona de la Llei 5/2003, de 2
d’abril, de salut de les Illes Balears, les obres de millora,
reparació, conservació i manteniment han de ser a compte del
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Servei de Salut de les Illes Balears quan el seu import superi la
quantitat d’un milió d’euros.

10. En matèria financera, pressupostària, comptable i de control,
les fundacions públiques sanitàries s’han de regir pel que es
preveu per a les entitats públiques empresarials en la Llei del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i en el text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Disposició addicional única

Excepcionalment, les fundacions públiques sanitàries poden
tenir personal laboral propi si aquest procedeix de les categories
laborals de les fundacions del sector públic que no ha optat per
integrar-se en el règim estatutari.

Disposició transitòria primera

1. El personal laboral al servei de les fundacions del sector
públic Hospital Son Llàtzer i Hospital de Manacor queda
automàticament integrat com a personal laboral al servei de les
noves fundacions públiques sanitàries en les mateixes
condicions que fins a aquest moment li eren d’aplicació, mentre
que no s’hagi completat el procés d’estatutarització.

2. Una vegada completada tota l’adaptació de les entitats
transformades al règim jurídic de les fundacions públiques
sanitàries, el personal de les entitats transformades que hagi
optat per l’estatutarització ha de ratificar aquesta opció.

Disposició transitòria segona

1. Els estatuts dels ens preexistents s’han d’adaptar en el termini
de sis mesos a les prescripcions d’aquesta llei i a la resta de
disposicions que siguin aplicables a les fundacions públiques
sanitàries.

2. Mentre no s’adaptin els estatuts de les noves fundacions,
continuen vigents els estatuts dels ens preexistents en tot allò
que no s’oposi a les prescripcions d’aquesta llei.

3. Una vegada completada tota l’adaptació de les entitats
transformades al règim jurídic de les fundacions públiques
sanitàries, s’ha d’instar la cancelAlació dels assentaments en el
Registre de Fundacions de les Illes Balears.

Disposició derogatòria única

1. Queda derogada la disposició addicional onzena de la Llei
11/1993, de 22 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per al 1994.

2. Així mateix queden derogades totes les disposicions de rang
igual o inferior que s’oposin al que disposa aquesta llei, la
contradiguin o hi siguin incompatibles.

Disposició final única

1. Es faculta el Consell de Govern per dictar les disposicions
que siguin necessàries per desplegar el que disposa aquesta llei.

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

A la seu del Parlament, a 22 de febrer de 2011.
El secretari primer:
Eduard Riudavets i Florit.
La presidenta:
Aina Rado i Ferrando.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
22 de febrer de 2010, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 625/11, relativa a política del Govern en relació
amb els pressuposts de 2011 i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears que els titulars de les diferents seccions
pressupostàries compareguin davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per tal d'explicar
les previsions de despesa per programes i objectius per al 2011.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller
d'Economia i Hisenda que comparegui davant el Parlament de
les Illes Balears per tal d'explicar l'últim pla de sanejament
aprovat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el conseller
d'Economia i Hisenda que comparegui davant el Parlament de
les Illes Balears per tal d'explicar les mesures acordades
relatives a l'estalvi de despesa corrent a les seccions de
l'Administració General de la CAIB i als ens públics que en
depenen."

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2011.
El secretari:
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 22

de febrer de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6501/10,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del Govern de
les Illes Balears en relació amb el transport.
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Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Sandra
Morell i Cuart.

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. 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. Sandra Morell
i Cuart i l'Hble. Sr. Gabriel Vicens i Mir.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 528/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Feliu i Álvarez de Sotomayor, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
compromisos electorals per part de la Conselleria d'Educació i
Cultura. (BOPIB núm. 161, d'11 de febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 529/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Llinás i Warthmann, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a valoració de la concentració-
protesta d'alguns centres educatius el dia 10 de febrer. (BOPIB
núm. 161, d'11 de febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 530/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a demandes dels pares i les mares
d'alumnes amb necessitats especials a Eivissa. (BOPIB núm.
161, d'11 de febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 531/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Simó Gornés i Hachero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a abandonament escolar a
Menorca. (BOPIB núm. 161, d'11 de febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 663/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds, relativa a TV3.
(BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

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 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 664/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Carme Castro i Gandasegui, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a eliminació de l'espai per a usos
religiosos a l'Hospital de Can Misses. (BOPIB núm. 162, de 18
de febrer de 2011).
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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 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 671/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Francesc Dalmau i Fortuny, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Institut balear de Salut mental
de la infància i l'adolescència. (BOPIB núm. 162, de 18 de
febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 660/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep M. Mayans i Serra, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a adquisició d'un TAC (tomografia
axial computeritzada) per a l'Hospital de Formentera. (BOPIB
núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 665/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a vulneració de la Llei
d'avaluació d'impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques. (BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

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 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 666/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Soler i Torres, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a tasques de desratització de Sa
Dragonera. (BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

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 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 667/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo i Florit, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a denúncia formulada pels
treballadors de Quesería Menorquina (El Caserío). (BOPIB
núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

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 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 668/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Mercadal i Mercadal, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a impuls de les tecnologies de
la informació i la comunicació a Menorca. (BOPIB núm. 162,
de 18 de febrer de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sra. Consellera de Turisme i Treball.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 670/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a evacuació d'aigües fluvials a Eivissa.
(BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

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 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 673/11, de
l'Hble. Sr. Diputat José Ramón Bauzá i Díaz, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a regulació de l'endeutament de
la comunitat autònoma. (BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de
2011).

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 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 669/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a evolució econòmica de
Menorca. (BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22

de febrer de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 672/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i Cabrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pròrroga dels pressuposts.
(BOPIB núm. 162, de 18 de febrer de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Presidència,

davant el Ple de la Cambra, per retre comptes del compliment
de la Proposició no de llei RGE núm. 12551/09 (RGE núm.
520/11).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de febrer de 2011, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr.
Conseller de Presidència, qui informà sobre el compliment de
la proposició no de llei indicada, relativa a eliminació dels
residus dels escorxadors.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

Interior i Justícia, davant el Ple de la Cambra, per retre
comptes del compliment de la Moció RGE núm. 140003/09
(RGE núm. 521/11).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de febrer de 2011, tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sra.
Consellera d'Innovació, Interior i Justícia, qui informà sobre el
compliment de la moció indicada, relativa a materialització del
pacte local.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

3961/10.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de febrer de 2011, prengué en consideració per 37 vots a favor,
17 en contra i cap abstenció, la proposició de llei esmentada,
presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a  policia de les
Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 142, de 17 de setembre
de 2010.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Procediment de tramitació directa i en lectura única per al

Projecte de llei RGE núm. 632/11.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 22
de febrer de 2011, aprovà per assentiment que el projecte de llei
esmentat, de transformació de fundacions del sector públic
sanitari de les Illes Balears i de determinació del règim jurídic
de les fundacions públiques sanitàries, publicat al BOPIB núm.
162, de 18 de febrer d'enguany, es tramitàs pel procediment de
tramitació directa i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2011, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5512/10,
relativa a obres d'ampliació del Port d'Eivissa, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a fer un seguiment directe de la implementació de
les mesures previstes a l'EIA i al Pla de vigilància ambiental

remès a la UNESCO durant l'execució del projecte "explanada
i molls comercials a l'abric del dic de Botafoc. Eivissa".

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balear a requerir a Autoritat Portuària de les Illes Balears
la remissió dels resultats obtinguts en els diferents controls
realitzats durant l'esmentada obra i dels informes emesos pels
tècnics responsables dels controls.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir el compliment de les recomanacions
efectuades per la UNESCO en l'àmbit mediambiental, destinant
els mitjans necessaris per garantir aquest compliment."

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2011.
La secretària en funcions de la comissió:
Marián Suárez i Ferreiro.
La presidenta de la comissió:
Aina Crespí i Prunés.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Ordenació Territorial del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2011, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5563/10,
relativa a bosses de plàstic, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears, així com els consells insulars i els ajuntaments de les
Illes Balears, a emprendre una política efectiva de reducció del
consum de bosses de plàstic d'un sol ús."

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2011.
La secretària en funcions de la comissió:
Marián Suárez i Ferreiro.
La presidenta de la comissió:
Aina Crespí i Prunés.

Ordre de Publicació

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2011, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 3508/10,
relativa a pla integral per frenar l'increment de l'obesitat entre
la població de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de

Salut a elaborar una estratègia integral de lluita contra l'obesitat
per a les Illes Balears."

A la seu del Parlament, 17 de febrer de 2011.
El secretari de la comissió:
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Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta de la comissió:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació

La Comissió no permanent de Salut del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2011, procedí a
debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm. 5889/10,
relativa a estudi econòmic i revisió de finançament de
l'Hospital Residència assistida Cas Serres d'Eivissa, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la bona feina

duta a terme pels professionals que treballen a l'Hospital
Residència Assistida Cas Serres.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, en el termini de tres mesos i en
colAlaboració amb el Consell d'Eivissa, un estudi econòmic i
funcional de l'Hospital Residència Assistida Cas Serres.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a revisar el finançament de l'Hospital Residència
Cas Serres d'acord amb els resultats de l'estudi econòmic."

A la seu del Parlament, 17 de febrer de 2011.
El secretari de la comissió:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
La presidenta de la comissió:
Rosamaria Alberdi i Castell.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de
2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5867/10, relativa a manteniment de descomptes del
peatge del túnel per a les empreses de Sóller i Fornalutx, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a fer totes les gestions necessàries perquè es mantengui
el descompte del peatge del túnel per a les empreses de Sóller
i Fornalutx com s’ha vengut fent fins ara."

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2011.
El secretari en funcions de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de
2011, procedí a debatre conjuntament el text de les
Proposicions no de llei RGE núm. 5985/10 i 5994/10, relatives
a per un nou model aeroportuari i a favor de la
descentralització i de la cogestió aeroportuària, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

F)
"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el comportament

dels controladors aeris que varen provocar el tancament de
l’espai aeroportuari espanyol  els dies 3 i 4 de desembre.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a plantejar totes les mesures de caire jurídic perquè
la greu irresponsabilitat comesa pels controladors no quedi
impune.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a no privatitzar els aeroports de les Illes Balears i a, en una
primera fase, aprovar la seva cogestió donant entrada amb un
paper codecisori al Govern de les Illes Balears i als consells
insulars.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a consensuar amb el Govern de les Illes Balears un model de
gestió aeroportuària que prioritzi les necessitats de servei públic
per sobre dels interessos d’empreses privades, i alhora permeti
tenir una estratègia aeroportuària plenament descentralitzada en
règim de lliure competència.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a crear societats individuals per als aeroports de les Illes Balears
per tal que la comunitat autònoma i els consells insulars puguin
decidir les fórmules més adients per tal de gestionar el
rendiment comercial dels nostres aeroports en funció de les
necessitats econòmiques i de promoció turística."

A la seu del Parlament, 22 de febrer de 2011.
El secretari en funcions de la comissió:
Miquel Àngel Coll i Canyelles.
El president de la comissió:
Ernest Ribalaiga i Briones.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2011, debaté la
Pregunta RGE núm. 156/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
cost de la posada en funcionament de l'oficina de consum.
(BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).
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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 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

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

Illes Balears, en sessió de dia 16 de febrer de 2011, debaté la
Pregunta RGE núm. 155/11, de l'Hble. Sra. Diputada Carme
Castro i Gandasegui, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
tancament de l'oficina de consum de l'aeroport de Palma.
(BOPIB núm. 159, de 28 de gener de 2011).

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 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

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

Cultura, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports,
sobre la situació de l'arxiu de la Corona d'Aragó (RGE núm.
3187/10).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de novembre de 2010,
tengué lloc la compareixença de l'Hble. Sr. Conseller
d'Educació i Cultura, qui, acompanyat de la cap de Gabinet i de
l'assessor tècnic, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
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
2 de març de 2011, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 810/11, de modificació de la Llei 1/2003, de 20 de
març, de cooperatives de les Illes Balears, i, conformement
amb l'establert a l'article 140.1 del Reglament, acorda de
sotmetre a audiència de la Junta de Portaveus la possible
proposta de tramitació directa i en lectura única d'aquest.

Així mateix, la Mesa de la cambra, un cop oïda la Junta de
Portaveus, en sessió posterior del dia de la data, acorda de
proposar al Ple de la cambra la tramitació directa i en lectura
única d'aquesta iniciativa.

Palma, a 2 de març de 2011.
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 25 de febrer de
2011, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

23. Acord d'aprovació del Projecte de llei de modificació
de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes
Balears.

El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Turisme i Treball, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei de modificació de
la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives de les Illes
Balears, que s'adjunta a aquest acord.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
el que estableix l'article 112 del reglament de la cambra, el text
del projecte de llei de modificació de la Llei 2/2003, de 20 de
març.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que, atesa la qualitat d'excepcional de la disposició en projecte,
i si ho considera oportú, proposi al ple de la institució, a
l'empara del que disposa l'article 140 del Reglament de la
cambra, que la iniciativa de què es tracta es tramiti directament
i en lectura única."

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

Palma, a 25 de febrer de 2011.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
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A)

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
1/2003, DE 20 DE MARÇ, DE COOPERATIVES DE

LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
 

Havent transcorregut més de cinc anys des de la darrera
modificació de la Llei 1/2003, de 20 de març, de cooperatives
de les Illes Balears, les circumstàncies socioeconòmiques
existents en el moment de la seva aparició han experimentat una
notable evolució, que ha estat acompanyada de la consegüent
modificació del context normatiu regulador. Des de l’any 2003,
les dites novetats socioeconòmiques i legals s’han anat assentant
en l’ordenament jurídic i han incidit directament en el contingut
de la Llei, la qual cosa en fa necessària la modificació.

És destacable l’aparició recent de noves normes en matèria
de comptabilitat, a les quals s’han d’adaptar les cooperatives, la
qual cosa requereix la modificació de la regulació del règim
econòmic de les societats cooperatives que es conté a la Llei de
cooperatives de les Illes Balears. En aquest sentit, s’han
incorporat a aquesta llei les disposicions contingudes en la
disposició addicional quarta de la Llei 16/2007, de 4 de juliol,
de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria
comptable per a la seva harmonització internacional a partir de
la normativa de la Unió Europea.

Així s’introdueix, tal com s’ha fet a la llei que regula les
cooperatives en l’àmbit estatal i en altres lleis autonòmiques, la
possibilitat de desdoblar les aportacions al capital social entre
aquelles que han de ser reemborsables al soci en tot cas amb
motiu de la seva baixa de l’entitat i aquelles el reemborsament
de les quals pot ser refusat incondicionalment pel consell rector,
de manera que es possibilita la creació d’un capital amb més
caràcter d’estabilitat i fixesa. Això contribuirà, juntament amb
l’establiment d’un capital social mínim de la cooperativa, que
no podrà ser inferior a mil vuit-cents tres euros (1.803,00 i), a
un reforçament patrimonial, en línia amb el que exigeixen les
noves normes comptables.

Així mateix, s’ha d’esmentar la rectificació que efectua en
relació amb la destinació del romanent de la cooperativa en els
casos de dissolució i liquidació o transformació, en què una de
les partides fonamentals és la dotació existent en el fons
d’educació i promoció.

Article primer

Es modifica l’article 69.1 de la Llei 1/2003, de 20 de març,
que queda redactat de la manera següent:

Article 69
Capital social

El capital social està constituït per les aportacions
obligatòries i voluntàries dels socis i dels associats, que
podran ser:

a) Aportacions amb dret a reemborsament en cas de
baixa.

b) Aportacions el reemborsament de les quals en cas de
baixa pot ser refusat incondicionalment pel consell rector.

La transformació obligatòria de les aportacions amb dret
a reemborsament en cas de baixa en aportacions el
reemborsament de les quals pot ser refusat
incondicionalment pel consell rector, o la transformació
inversa, requerirà l’acord de l’assemblea general, que
s’haurà d’adoptar per la majoria exigida per a la modificació
dels estatuts. El soci disconforme podrà donar-se de baixa,
la qual serà qualificada com a justificada.

Els estatuts podran preveure que, quan en un exercici
econòmic l’import de la devolució de les aportacions superi
el percentatge de capital social que s’hi s’estableix, els nous
reemborsaments estiguin condicionats a l’acord favorable
del consell rector. El soci que hagi salvat expressament el
seu vot o estigui absent o disconforme amb l’establiment o
la disminució d’aquest percentatge podrà donar-se de baixa,
la qual serà qualificada com a justificada. Per a aquest
supòsit s’aplicaran també els articles 73.4, 76.6 i 7 i 99.2
d’aquesta llei.

Article segon

S’afegeix un nou apartat 4 a l’article 73 en els termes
següents:

4. Si l’assemblea general acorda meritar interessos per a les
aportacions al capital social o repartir retorns, les
aportacions previstes a l’article 69.1.b) dels socis que hagin
estat baixa en la cooperativa i el reemborsament dels quals
hagi estat refusat pel consell rector, tindran preferència per
percebre la remuneració que s’estableix en els estatuts, sense
que l’import total de les remuneracions al capital social
pugui ser superior als resultats positius de l’exercici. 

Article tercer

L’article 76 queda redactat de la manera següent:

Article 76
Reemborsament de les aportacions

1. Els estatuts regularan el reemborsament de les aportacions
al capital social en cas de baixa en la cooperativa. La
liquidació d’aquestes aportacions es farà segons el balanç de
tancament de l’exercici en el qual es produeixi la baixa,
sense que es puguin efectuar deduccions, excepte les
assenyalades en els punts 2 i 3 d’aquest article.

2. Del valor acreditat de les aportacions es deduiran les
pèrdues imputades i imputables al soci, reflectides en el
balanç de tancament de l’exercici en el qual es produeixi la
baixa, tant si corresponen a l’exercici esmentat com si
provenen d’altres anteriors i estiguin sense compensar. El
consell rector tindrà un termini de tres mesos des de la data
de l’aprovació dels comptes de l’exercici en què hagi estat
baixa el soci per efectuar el càlcul de l’import a retornar de
les seves aportacions al capital social, que li haurà de ser
comunicat. El soci disconforme amb l’acord de la liquidació
efectuada pel consell rector el podrà impugnar pel mateix
procediment previst en l’article 25 o, si escau, pel que
estableixin els estatuts.
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3. En el cas de baixa no justificada per incompliment del
termini mínim de permanència a què es refereix l’article
24.2 d’aquesta llei, es podrà establir una deducció sobre
l’import resultant de la liquidació de les aportacions
obligatòries, una vegada efectuats els ajustaments
assenyalats en el punt anterior. Els estatuts fixaran el
percentatge a deduir, sense que pugui superar el 30 %.

4. Una vegada acordada pel consell rector la quantia del
reemborsament de les aportacions, aquesta no serà
susceptible d’actualització, però donarà dret a percebre
l’interès legal dels doblers, el qual s’haurà d’abonar
anualment juntament amb, almenys, una cinquena part de la
quantitat a reemborsar.

5. El termini per fer efectiu el reemborsament no podrà
excedir de cinc anys a comptar de la data de la baixa. En cas
de defunció del soci, el termini de reemborsament als
causahavents no podrà ser superior a un any des que el fet
causant es posi en coneixement de la cooperativa.

Per a les aportacions previstes a l’article 69.1.b), els
terminis assenyalats en el paràgraf anterior es computaran a
comptar des de la data en la qual el consell rector acordi el
reemborsament.

6. Quan els titulars d’aportacions previstes a l’article 69.1.b)
hagin estat baixa, el reemborsament que, si escau, acordi el
consell rector s’efectuarà per ordre d’antiguitat de les
solAlicituds de reemborsament o, quan no s’hagi fet la
solAlicitud, per ordre d’antiguitat des de la data de la baixa.

7. En cas d’ingrés de nous socis, els estatuts podran
preveure que les aportacions al capital social dels nous socis
s’hauran d’efectuar preferentment mitjançant l’adquisició de
les aportacions previstes a l’article 69.1.b) el reemborsament
del qual hagués estat solAlicitat per baixa dels seus titulars.
Aquesta adquisició es produirà per ordre d’antiguitat de les
solAlicituds de reemborsament d’aquest tipus d’aportacions
i, en cas de solAlicitud d’igual data, l’adquisició es distribuirà
en proporció a l’import de les aportacions.

Article quart

S’afegeix un nou apartat 2 a l’article 99 en els termes
següents:

2. Mentre no es reemborsin les aportacions previstes a
l’article 69.1.b), els titulars que hagin estat baixa i solAlicitat
el reemborsament participaran en l’adjudicació de l’haver
social una vegada dotada la quantitat corresponent a
l’import del fons d’educació i promoció i abans del
reintegrament de les aportacions restants als socis.

Article cinquè

S’afegeix un nou apartat 3 a l’article 108 en els termes
següents:

3. En el supòsit que els socis que siguin baixa obligatòria
siguin titulars de les aportacions previstes en l’article 69.1.b)
i la cooperativa no acordi el seu reemborsament immediat,
els socis que segueixin en la cooperativa hauran d’adquirir
aquestes aportacions en el termini màxim de sis mesos a
comptar des de la data de la baixa, en els termes que acordi
l’assemblea general.

Disposició final primera

S’habilita el Govern de les Illes Balears perquè dicti, a
proposta de la conselleria competent en matèria de cooperatives,
totes les disposicions que siguin necessàries per aplicar i
desplegar aquesta llei.

Disposició final segona

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

Palma, a 25 de febrer de 2011.
La consellera de Turisme i Treball:
Joana Maria Barceló i Martí.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2011, d'acord amb el que disposa l'article 112 del
Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de Llei
RGE núm. 811/11, per la qual es regula la participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i, conformement amb l'establert a l'article 140.1 del
Reglament, acorda de sotmetre a audiència de la Junta de
Portaveus la possible proposta de tramitació directa i en
lectura única d'aquest.

Així mateix, la Mesa de la cambra, un cop oïda la Junta de
Portaveus, en sessió posterior del dia de la data, acorda de
proposar al Ple de la cambra la tramitació directa i en lectura
única d'aquesta iniciativa.

Palma, a 2 de març de 2011.
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 25 de febrer de
2011, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

36. Acord d'aprovació del Projecte de llei per la qual es
regula la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
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El Consell de Govern, a proposta de la consellera de
Turisme i Treball, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el text del Projecte de llei per la qual es
regula la participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que s'adjunta a aquest acord.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, d'acord amb
el que estableix l'article 112 del reglament de la cambra, el text
del projecte de llei per la qual es regula la participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives de la comunitat autònoma de les Illes Balears

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que, atesa la qualitat d'excepcional de la disposició en projecte,
i si ho considera oportú, proposi al ple de la institució, a
l'empara del que disposa l'article 140 del Reglament de la
cambra, que la iniciativa de què es tracta es tramiti directament
i en lectura única."

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

Palma, a 25 de febrer de 2011.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

B)

PROJECTE DE LA LLEI PER LA QUAL ES REGULA
LA PARTICIPACIÓ INSTITUCIONAL DE LES

ORGANITZACIONS EMPRESARIALS I SINDICALS
MÉS REPRESENTATIVES DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Una societat és moderna i avançada quan és capaç d’integrar
les tensions estructurals del món del treball i institucionalitzar
el diàleg social com a via per arribar al consens. La nostra
societat ha fet passes importants en aquesta direcció, que
evidencien la maduresa, la voluntat i la capacitat d’assolir
aquest repte.

Per mitjà del diàleg entre el Govern de les Illes Balears i les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives, s’ha
forjat una cultura de pacte i s’ha considerat que ha arribat l’hora
d’assegurar un marc normatiu per a la participació institucional;
una participació ben fonamentada en principis internacionals,
constitucionals i autonòmics.

El Conveni de l’Organització Internacional del Treball núm.
150 (1978) i la Comunicació de 12 d’agost de 2004 sobre el
Diàleg Social Europeu destaquen la importància que té el diàleg
social, atesa la contribució a la millora de la governabilitat
econòmica i social, atès que tant les organitzacions empresarials
com les sindicals coneixen de primera mà la realitat social i
econòmica i tenen uns coneixements i una experiència que
resulten imprescindibles en la presa de decisions polítiques.

Per això, la Constitució Espanyola, a l’article 7, dóna
transcendència política a les organitzacions esmentades i
disposa que contribueixen a la defensa i a la promoció dels
interessos econòmics i socials que els són propis. L’article 9.2
de la Constitució determina que correspon als poders públics
promoure les condicions per fer efectives la llibertat i la igualtat
dels individus i dels grups a què pertanyen i que els dits poders
públics han de facilitar la participació de la ciutadania en la vida
política, econòmica, cultural i social. I, finalment, l’article 129.1
es refereix a la participació esmentada en clau institucional, en
reconèixer que la participació pot ser desenvolupada pels
interessats en l’àmbit dels organismes públics.

La participació institucional configurada, per tant, com a
contingut addicional a la llibertat sindical s’ha de regular
mitjançant un sistema objectiu i delimitat per tal d’evitar una
atomització que n’impedeixi el desenvolupament. La
interlocució dels agents socials en el marc de la participació
institucional va més enllà de la defensa dels interessos de la
classe treballadora i empresarial. Es tracta de tenir en compte
els agents socials per adoptar mesures que afectaran la
ciutadania integrant de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El Tribunal Constitucional ha interpretat en aquest
sentit el contingut de la participació institucional, ratificant el
criteri establert als articles 6.3.a) i 7.1 de la Llei Orgànica
11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical i en la disposició
addicional sisena del text refós de la Llei de l’Estatut dels
Treballadors, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24
de març, que estableixen, respectivament, que tenen
representació institucional davant les administracions públiques
les organitzacions sindicals i empresarials que tinguin la
consideració de més representatives.

En el mateix sentit, l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, nascut de la reforma duta a terme mitjançant la Llei
Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en virtut de l’article 27.2,
proclama el valor de la concertació social i del paper
institucional que en tal resultat tenen els interlocutors socials
més representatius, per la qual cosa es reconeixen als que
compleixen les condicions previstes a l’ordenament jurídic les
facultats i prerrogatives institucionals que tenen assignades i la
seva ineludible participació en la vida administrativa pública,
perquè amb això contribueixen a la satisfacció dels interessos
generals per mitjà de l’exercici de la seva funció.

La coherència estructural del sistema de participació
institucional passa per definir qui són els interlocutors més
representatius i en aquest sentit no es pot acudir a un criteri que
no sigui l’establert i delimitat legalment als articles 6.2 i 7.1 de
la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical, per
a les organitzacions sindicals, i a la disposició addicional sisena
del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, per a les
organitzacions empresarials; definició i delimitació que s’han
ratificat i consolidat tant per la jurisprudència constitucional
com per la doctrina.

Aquesta llei, en consonància amb allò que s’estableix en els
paràgrafs anteriors, regula en el títol I la participació
institucional dels interlocutors socials més representatius en tots
els organismes i les entitats públics socioeconòmics integrats en
el sistema institucional autonòmic, sense perjudici d’allò que
estableix la llei per a determinats organismes i entitats públiques
regulades per la seva pròpia normativa.
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II

La importància de la funció que s’atorga als interlocutors
socials més representatius genera, igualment, la necessitat de
regular els criteris amb què s’han de compensar els costs que els
suposin la participació institucional, i habilita el desplegament
del títol II dedicat al foment i a l’avaluació de la participació
institucional.

No obstant això, la compensació econòmica a què
s’alAludeix en el paràgraf anterior no impedeix que, amb
l’objectiu de dotar de més transparència el conjunt de
subvencions i ajuts que reben les organitzacions sindicals i
empresarials, s’integrin en aquesta llei els ajuts que el Govern
de les Illes Balears concedeix per fomentar el fet sindical a
organitzacions sindicals en consideració a la seva
representativitat, com també per al manteniment de les
estructures organitzatives de les organitzacions empresarials
més representatives.

El foment de l’activitat sindical i empresarial és un objectiu
comú de les diferents administracions públiques respectant el
que estableix la jurisprudència constitucional, que reconeix un
paper fonamental i primordial a les organitzacions sindicals i
empresarials per a la promoció i la defensa dels interessos
econòmics i socials que els són propis, i correspon a les
administracions públiques competents ajudar-les
econòmicament, sempre que no suposi una ingerència en el seu
camp d’actuació i el repartiment es fonamenti en un criteri
objectiu i raonable que permeti complir amb l’eficàcia màxima
l’objectiu que pretén l’ajut.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

1. L’objecte de la llei és la regulació del marc de la participació
institucional de les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives en totes les entitats públiques i els organismes
públics integrats en el sistema institucional autonòmic de les
Illes Balears, que tinguin atribuïdes competències en matèria
laboral, social o econòmica que afectin els interessos econòmics
i socials de la població laboral, de les empreses i de la
ciutadania en general.

2. Als efectes de la llei, s’entén per participació institucional
l’exercici de tasques i activitats de defensa i promoció, per part
de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives, dels interessos generals que corresponguin a
totes les persones treballadores i a les empreses, en el si de
l’administració autonòmica i els seus organismes i entitats
públiques. 

Article 2
Àmbit d’aplicació

1. El dret de participació institucional que regula aquesta llei
s’ha d’exercir en els àmbits d’intervenció següents:

a) En l’àmbit de l’administració autonòmica, les entitats
públiques i els organismes autònoms de les Illes Balears que
tinguin atribuïdes competències en matèria de treball, ocupació,
formació professional, seguretat i salut laboral, igualtat, política
d’immigració vinculada al mercat de treball i, en general,
qualsevol altra matèria de rellevància laboral o social, sens
perjudici d’allò que disposa el punt 2 d’aquest article.

b) En l’àmbit de l’administració autonòmica, les entitats
públiques i els organismes autònoms de les Illes Balears que
tinguin atribuïdes competències en matèria de desenvolupament
regional, comerç, política industrial, hoteleria i turisme,
seguiment de la política comunitària en tot allò que faci
referència a l’aplicació dels fons estructurals comunitaris,
política sanitària, política de desenvolupament territorial i de
medi ambient, serveis socials, política d’immigració, educació,
ensenyament superior, habitatge, infraestructures i mobilitat,
protecció social i, en general, qualsevol altra matèria que, per la
seva rellevància socioeconòmica, es consideri convenient
adequar als mecanismes de participació institucional que regula
aquesta llei, sens perjudici d’allò que disposa el punt 2 d’aquest
article.

c) En tots els organismes i les entitats públiques integrats en
el sistema institucional autonòmic que tinguin atribuïdes i/o
exerceixin competències o funcions en alguna de les matèries
indicades en els apartats a) i/o b) anteriors.

2. No és d’aplicació aquesta llei i s’ha de regular per la
normativa específica la participació:

a) En els òrgans sectorials de participació o negociació
colAlectiva en l’àmbit de l’ocupació pública. 

b) En els processos de negociació de convenis colAlectius
laborals.

c) En el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.

d) En el Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

Article 3
Criteris de representativitat i participació

1. Són organitzacions sindicals i empresarials més
representatives a les Illes Balears als efectes d’aquesta llei les
que tinguin la dita condició d’acord amb la legislació laboral
que contenen els articles 6.2 i 7.1 i la disposició addicional
primera de la Llei Orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat
sindical, i la disposició addicional sisena del text refós de la Llei
de l’Estatut dels treballadors. En tot cas, són aplicables els
criteris establerts per la legislació estatal vigent que desplegui
l’article 28 de la Constitució Espanyola, que regula la llibertat
sindical. Quant a les associacions empresarials, és d’aplicació
la normativa laboral aprovada per l’Administració de l’Estat.

2. Les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives, definides a l’apartat anterior, han de participar
en totes les entitats públiques i els organismes de
l’administració autonòmica, que hi hagi o es creïn, amb
competències en les matèries indicades en l’article 2.
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En els casos en què la participació en un òrgan o una entitat
pública requereixi cobrir llocs de representació de les
organitzacions empresarials i sindicals més representatives, la
distribució dels llocs ha de respondre als criteris següents:

• Igualtat numèrica de membres de la representació
sindical i de la representació empresarial.

• Repartiment proporcional de cada representació en
funció del percentatge de representativitat atribuït a cada
organització empresarial o sindical.

3. El nomenament de les persones representants de les
organitzacions sindicals i empresarials més representatives s’ha
de fer de conformitat amb les designacions que formulin les
organitzacions esmentades, per mitjà dels seus òrgans de
direcció, i ha de respectar el que disposa la Llei 12/2006, de 20
de setembre, per a la dona, en allò que es refereix a la
participació equilibrada entre homes i dones.

4. Les persones que representen les organitzacions empresarials
i sindicals més representatives en el si dels diversos òrgans de
participació institucional i en els processos de concertació
social, expressen el parer de l’organització empresarial o
sindical a la qual representen i tenen la consideració
d’interlocutors vàlids.

Article 4
Contingut de la participació institucional

La participació institucional es du a terme mitjançant:

a) La presència de les organitzacions sindicals i empresarials
més representatives en tots els consells o òrgans similars, de
direcció, participació, consulta o assessorament d’entitats
públiques, com també en la totalitat dels òrgans i de les
institucions de participació de diàleg social general i permanent
o en qualssevol meses o fòrums específics de negociació o
concertació socioeconòmica.

b) El seguiment dels acords i pactes entre organitzacions
empresarials i sindicals i el Govern de les Illes Balears. 

Article 5
Forma d’exercici de la participació institucional i drets i
deures dels subjectes participants

1. La representació de les organitzacions sindicals i
empresarials més representatives en les entitats públiques i els
organismes autònoms de les Illes Balears ha de dur a terme les
seves tasques de participació institucional d’acord amb els
principis de bona fe negociadora i confiança legítima.

2. Els subjectes participants tenen atribuïts, en l’exercici de la
seva tasca institucional, sens perjudici de les facultats i
competències dels òrgans consultius, i en l’àmbit regulat a
l’article 2 anterior, els drets següents:

a) Conèixer, amb caràcter previ, els avantprojectes de llei o
els projectes de normes reglamentàries de desplegament de
normes legals.

b) Rebre informació, amb caràcter previ, de les mesures i els
plans de caràcter sectorial i intersectorial que s’elaborin.

c) Proposar i participar en l’elaboració de criteris, directrius
i línies generals d’actuació.

d) Proposar al Govern de les Illes Balears, per mitjà de la
conselleria competent per raó de la matèria abordada, propostes
d’elaboració de normes legals i reglamentàries, com també
propostes de realització d’actuacions adreçades a facilitar el
desenvolupament efectiu de les tasques pròpies de l’òrgan que
es relaciona directament amb la proposta.

e) Rebre les compensacions econòmiques que estableix
aquesta llei.

3. En l’exercici de la tasca institucional, els subjectes
participants tenen els deures següents:

a) Assistir a les reunions dels òrgans de participació
institucional en què l’organització sindical o empresarial a la
qual pertanyi tingui reconeguda legalment la presència.

b) Custodiar els documents a què tingui accés per raó de
l’exercici del dret de participació institucional.

c) Guardar la confidencialitat deguda sobre les deliberacions
produïdes en els òrgans de participació i no usar la informació
obtinguda en les reunions d’aquests òrgans que s’hagi declarat
reservada, per finalitats distintes de les que s’hagin sotmès a
consideració.

TÍTOL II
FOMENT I AVALUACIÓ DE LA PARTICIPACIÓ

INSTITUCIONAL

Article 6
Foment de la participació

Ateses la importància i la transcendència de la participació
institucional de les organitzacions empresarials i sindicals més
representatives, es reconeix el dret que tenen de percebre una
subvenció econòmica en concepte de compensació per les
despeses derivades de la dita participació.

Article 7
Finançament de la compensació econòmica

1. En la llei de pressuposts de la comunitat autònoma s’ha de
consignar una partida pressupostària a la secció pressupostària
de la conselleria competent en matèria de treball del Govern de
les Illes Balears, destinada a les organitzacions empresarials i
sindicals més representatives, tal com es defineixen a l’article
3.1 anterior, per compensar econòmicament l’exercici de les
funcions i comeses que deriven de la participació institucional
que desenvolupen.

2. La concessió d’aquestes subvencions s’ha d’executar d’acord
amb el que estableix la normativa subvencional.

Article 8
Justificació i control de les compensacions econòmiques i
obligacions de colAlaboració

Les organitzacions beneficiàries de les compensacions
econòmiques que regula aquesta llei s’han de sotmetre a les
actuacions de control de l’activitat econòmica i financera que
correspongui als òrgans de control competents de la comunitat
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autònoma de les Illes Balears i de la Sindicatura de Comptes,
per a la qual cosa han de prestar la colAlaboració necessària i
aportar tota la informació que se’ls requereixi en l’exercici de
les actuacions esmentades.

Disposició addicional primera
Mesa Social Tripartida de les Illes Balears

S’habilita el Govern de les Illes Balears per crear la Mesa
Social Tripartida de les Illes Balears com a òrgan de
participació institucional en matèria de relacions laborals.

Disposició addicional segona
Participació institucional de les organitzacions o
institucions representatives d’interessos sectorials

La participació institucional que recull aquesta llei s’ha de
dur a terme sense menyscabar la representació que correspongui
a altres organitzacions o institucions representatives d’interessos
sectorials presents en els òrgans d’assessorament i participació
de l’administració autonòmica o de direcció, participació i
assessorament de les seves entitats i organismes públics de
caràcter sectorial.

Disposició addicional tercera
Foment del fet sindical

A la llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma
s’ha de consignar una partida pressupostària a la secció
pressupostària de la conselleria competent en matèria de treball
del Govern de les Illes Balears destinada al foment del fet
sindical.

S’ha de tramitar com a subvencions directes a les
organitzacions sindicals i als sindicats de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, destinades al foment del fet sindical quan
acreditin una representació superior a l’1% del total de
representants obtinguts en les eleccions a òrgans de
representació unitària de treballadores i treballadors en les
empreses i en els corresponents òrgans de representació de les
administracions públiques.

La concessió d’aquestes subvencions s’ha d’executar
d’acord amb allò que estableix la normativa subvencional en
consideració a criteris proporcionals de representativitat.

Disposició addicional quarta
Manteniment d’estructures organitzatives de les
associacions empresarials més representatives

A la llei de pressuposts de la comunitat autònoma s’ha de
consignar una partida pressupostària en la secció pressupostària
de la conselleria competent en matèria de treball del Govern de
les Illes Balears destinada al manteniment de les estructures
organitzatives de les associacions empresarials més
representatives de les Illes Balears.

La concessió d’aquestes subvencions s’ha de tramitar com
a subvenció directa i s’ha d’executar d’acord amb el que
estableix la normativa subvencional en consideració a criteris
proporcionals de representativitat exercida en la Mesa Social
Tripartida de les Illes Balears.

Disposició addicional cinquena
Distribució de la compensació per despeses derivades de la
participació institucional

La distribució de la compensació per a les despeses
derivades de la participació institucional ha de constar en dues
meitats iguals que s’han de destinar, respectivament, a la
representació empresarial i a la representació sindical. Les
quanties resultants s’han de repartir en proporció al nombre de
components que s’assignin a cada una de les organitzacions
sindicals i empresarials més representatives en la Mesa Social
Tripartida de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera
Adaptació de la participació institucional vigent

La participació institucional de les organitzacions
empresarials i sindicals més representatives en les diferents
entitats públiques i organismes autònoms, s’ha d’adaptar a allò
que disposa aquesta llei en un termini màxim de sis mesos.

Disposició transitòria segona
Vigència de normes

Mentre no es produeixi l’adaptació prevista a la disposició
transitòria anterior, continuaran en vigor totes les normes que
regulen la participació institucional en les entitats públiques i
els organismes autònoms de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Disposició transitòria tercera
Audiència en el procés de modificació normativa

Les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives a què es refereix aquesta llei han de ser oïdes en
el procediment de modificació de la normativa reguladora dels
òrgans de participació institucional que hi hagi en el moment de
la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria quarta

Mentre no es creï la Mesa Social Tripartida de les Illes
Balears, la compensació econòmica per les despeses derivades
de la participació institucional s’ha de continuar fent de la
mateixa manera com s’ha efectuat. 

Disposició derogatòria única

Es deroguen totes les normes que tinguin rang igual o
inferior a aquesta llei i que s’oposin a allò que s’hi disposa i, en
especial, el Decret 59/1997, de 25 d’abril, de creació de la Mesa
de Diàleg Social, i les normes que el despleguen o modifiquen.

Disposició final primera
Autorització de desplegament normatiu

S’autoritza el Govern de les Illes Balears a adoptar les
disposicions que siguin necessàries per desplegar el contingut
d’aquesta llei.
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Disposició final segona
Vigència

Aquesta llei entra en vigor l’endemà de publicar-se en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici d’allò que
preveuen les disposicions transitòries.

Palma, 25 de febrer de 2011.
La consellera de Turisme i Treball:
Joana M. Barceló Martí.
El president:
Francesc Antich i Oliver.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 807/11, del Grup Parlamentari Popular,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6501/10, relativa a
política del Govern de les Illes Balears en relació amb el
transport. (Mesa de 2 de març de 2011).

Palma, a 2 de març de 2011.
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. 6801/10,
relativa a política del Govern de les Illes Balears en relació amb
el transport, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja el fet que la
Conselleria de Mobilitat no respecti els acords aprovats pel
plenari d'aquest parlament, així com del plenari del Consell
Insular de Mallorca i dels dels ajuntaments sobre decisions que
afecten actuacions de la conselleria.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat a complir l'acord del Ple de dia 21 de desembre de
2010 relatiu a la paralització de totes les actuacions
d'implantació del tramvia de Palma.

3. El Parlament de les Illes Balears rebutja el fet que la
Conselleria de Mobilitat no hagi satisfet el grau de compliment
requerit pel Govern central pel cobrament dels 443 milions
d'euros del Conveni ferroviari i insta al Govern a assegurar-ne
el cobrament íntegre.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Mobilitat a realitzar una auditoria jurídica i tècnica de les obres
del tren a Manacor tal com mana el punt 1 de la Moció RGE
núm. 5409/10 aprovada al plenari de dia 9 de novembre de
2010, en concordança amb la proposta de resolució núm. 20
aprovada en sessió plenària de dia 7 d'octubre de 2010.

5. El Parlament de les Illes Balears rebutja la negativa d'algunes
companyies àrees a aplicar el descompte de resident a alguns
trajectes de les Illes Balears i insta al Govern de les Illes Balears
i al Govern central a fer acomplir fidelment la seva aplicació.

6. El Parlament de les Illes Balears reprova el conseller de
Mobilitat per incomplir el pacte de governabilitat signat a l'inici
de legislatura referent als objectius primordials de Mobilitat a
les Illes Balears. Així mateix el Parlament de les Illes Balears
reprova el conseller de Mobilitat per la seva intenció de
continuar amb la implantació del projecte de tramvia de Palma,
tot i tenir mandat en contra d'aquest plenari.

Palma, a 24 de febrer de 2011.
La diputada:
Sandra Morell i Cuart
El portaveu:
Antoni Pastor i Cabrer.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 770/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Melià i
Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a escola pública
Ses Marjades de Sóller. (Mesa de 2 de març de 2011).

RGE núm. 777/11, de l'Hble. Sra. Diputada Marián Suárez
i Ferreiro, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a com es
concretarà a Eivissa la lluita contra l'atur de llarga durada.
(Mesa de 2 de març de 2011).

RGE núm. 824/11, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
en infraestructures esportives a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 2 de
març de 2011).

RGE núm. 825/11, de l'Hble. Sr. Diputat Santiago Tadeo i
Florit, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indicadors
d'atur a l'illa de Menorca. (Mesa de 2 de març de 2011).

RGE núm. 826/11, de l'Hble. Sra. Diputada Virtudes Marí
i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concessió
d'habitatges de protecció oficial a l'illa d'Eivissa. (Mesa de 2
de març de 2011).

RGE núm. 827/11, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Rodríguez i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractes d'assessorament en matèria econòmica, fiscal,
financera, pressupostària i comptable. (Mesa de 2 de març de
2011).

RGE núm. 828/11, de l'Hble. Sr. Diputat José Ramón Bauzá
i Díaz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
silencioses. (Mesa de 2 de març de 2011).
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RGE núm. 829/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Pastor i
Cabrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaracions del Molt Hble. Sr. President en relació al
principal partit de l'oposició. (Mesa de 2 de març de 2011).

RGE núm. 830/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou IES
Santa Eulàlia. (Mesa de 2 de març de 2011).

RGE núm. 831/11, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Maria Costa
i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou IES
de Sant Antoni. (Mesa de 2 de març de 2011).

RGE núm. 832/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a imposició
directa per part de corporacions locals. (Mesa de 2 de març de
2011).

RGE núm. 833/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Mercadal i Mercadal, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a previsió turística. (Mesa de 2 de març de 2011).

Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Té la intenció la Conselleria d'Educació i Cultura de
procedir al tancament de l'escola pública unitària Ses Marjades
de Sóller?

Palma, a 22 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep Melià i Ques.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com es concretarà a Eivissa la lluita contra l'atur de llarga
durada?

Palma, a 23 de febrer de 2011.
La diputada:
Marián Suárez i Ferreiro.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears materialitzar les
inversions en infraestructures esportives anunciades aquesta
legislatura per a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 2 de març de 2011.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Com s'explica el Govern de les Illes Balears la diferència
entre els indicadors d'atur de l'illa de Menorca i el de la resta
d'illes?

Palma, a 2 de març de 2011.
El diputat:
Santiago Tadeo i Florit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Què pensa fer l'Hble. Sr. Conseller d'Habitatge i Obres
Públiques davant la concessió de l'habitatge B-1 de la promoció
36V Platja d'en Bossa (Eivissa) a una persona que no hi tenia
dret?

Palma, a 2 de març de 2011.
La diputada:
Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa portar a terme el Govern de les
Illes Balears a partir de la denúncia efectuada pel Grup Popular
sobre els "contractes d'assessorament en matèria econòmica,
fiscal, financera, pressupostària i comptable" signats per aquest
executiu?
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Palma, a 2 de març de 2011.
El diputat:
José María Rodríguez i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Atès l'actual endeutament de la comunitat autònoma,
justificat pel president del Govern en unes suposades
"inversions silencioses", pot explicar-nos el Molt Hble. Sr.
President què són exactament aquestes inversions que tant ens
costen?

Palma, a 2 de març de 2011.
El diputat:
José Ramón Bauzá i Díaz.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Creu el Molt Hble. Sr. President que és apropiat comparar
el principal partit de l'oposició, el Partit Popular, amb "els
corbs", tal com va fer vostè el passat diumenge 20 de febrer?

Palma, a 2 de març de 2011.
El diputat:
Antoni Pastor i Cabrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ens pot informar el conseller d'Educació i Cultura com es
troba el projecte del nou IES Santa Eulàlia del Riu a Eivissa?

Palma, a 28 de febrer de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina valoració fa el conseller d'Educació i Cultura de
l'informe del Consell Consultiu al nou IES de Sant Antoni de
Portmany?

Palma, a 28 de febrer de 2011.
El diputat:
Josep Maria Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quina repercussió té en la situació de crisi econòmica la
pujada de la imposició indirecta per part de les corporacions
locals?

Palma, a 23 de febrer de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les previsions en relació amb el turisme a les
Illes Balears per a la propera temporada d'estiu?

Palma, a 22 de febrer de 2011.
La diputada:
Margarita Mercadal i Mercadal.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 769/11, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
recepció recíproca de TV en llengua catalana, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
(Mesa de 2 de març de 2011).

RGE núm. 775/11, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
prospeccions petrolíferes, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 2 de març de
2011).
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RGE núm. 797/11, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
revisió de les competències de les delegacions d'Educació a
cadascuna de les Illes, amb tramitació davant la Comissió d'e
Cultura, Educació i Esports, pel procediment d'urgència.
(Mesa de 2 de març de 2011).

Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Atès que des de la implantació de la tecnologia de la
televisió digital terrestre (TDT), l'oferta de canals a l'abast dels
ciutadans de tot l'Estat espanyol ha augmentat, si més no en la
quantitat de canals disponibles, oferint així un major ventall
d'opcions.

Atès que tots els tractats internacionals garanteixen la
llibertat de circulació dels productes audiovisuals i que una
major oferta de continguts no fa més que posar en valor la
llibertat d'expressió.

Atès que des del passat 18 de febrer Acció Cultural del País
Valencià va prendre la decisió de cessar les emissions de TV3
al país Valencià, després de les reiterades multes i noves
amenaces de sancions per part del govern valencià.

Atès que a les darreres setmanes s'ha incorporat a la
programació en llengua catalana el canal Esport3, canal temàtic
de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el qual no
es pot rebre en l'actualitat a les Illes Balears.

Primer. El Parlament de les Illes Balears condemna l'insòlit
tancament dels repetidors de TV3 al País Valencià -repetidors
que permetien la recepció de TV3, Canal 33 i 3/24-, que suposa
un atac frontal contra la llibertat d'informació i contra la llengua
i cultura catalana.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer totes les gestions necessàries per aconseguir
la reciprocitat de les emissions de les televisions públiques de
les Illes Balears, Catalunya i País Valencià ( en tots els seus
canals ) i garantir-ne així la recepció en tots els seus territoris.

Palma, a 22 de febrer de 2011.
Els diputats:
Maria Antònia Sureda i Martí.
Josep Melià i Ques
Isabel Alemany i Moyà.

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 Mixt presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

Al 2006 va publicar-se al BOE núm. 198 la solAlicitud de la
Companyia Britànica Medoil Plc, avui denominada Cairn
Energy, per realitzar prospeccions petrolíferes a tres àrees del
litoral llevantí -Albufera, Benifayó i Gandia-, amb 79.380
hectàrees de superfície cadascuna, situades enfront del Golf de
València, entre la península i Formentera.

Des d'aleshores, tot un entramat d'actuacions ha propiciat
una reactivació i una posada en execució d'aquests expedients
de prospecció petroliera, amb la recent autorització concedida
pel Consell de Ministres, mitjançant el Reial Decret de 23 de
desembre de 2010.

La informació que existeix al voltant d'activitats similars a
la proposta i que ja desenvolupa aquesta empresa en altres
indrets del Mediterrani, confirma l'indubtable impacte que pot
produir-se sobre el medi ambient. Els tècnics especialistes i les
entitats ecologistes indiquen als seus informes que la realització
de prospeccions petrolíferes per a la recerca de possibles
jaciments provocarà danys greus a la fauna i la flora marines, a
més de generar residus provocats per la perforació altament
tòxics per a l'ésser humà que s'incorporarien inevitablement dins
la cadena alimentaria.

Especialment la metodologia de resposta sísmica en 3
dimensions, mitjançant una xarxa de canons, és capaç d'alterar
substancialment l'hàbitat de la comunitat de cetacis i mamífers
amb presència continuada entre la costa de llevant i l'illa de
Formentera. Es veurien afectats dofins i tortugues marines entre
d'altres diferents espècies, així com espècies marines no
protegides però d'indubtable interès tant ambiental com
alimentari.

D'altra banda, a més dels moviments d'evitació que
produeixen en els bancs de peixos aquestes ondes, la utilització
d'embarcacions auxiliars que realitzin avisos previs a les
trajectòries del buc investigador pot afectar en grau molt elevat
el trànsit pesquer de la zona i reduir les captures entre un 30 i un
70 per cent, depenent de les espècies.

En aquest estat de coses, el Consell de Formentera ha de
solidaritzar-se a través d'aquesta iniciativa amb el sector pesquer
que es veurà seriosament afectat per aquest atropellament del
Ministeri d'Indústria i mantenir contacte amb la Confraria de
Pescadors de Formentera per coordinar les iniciatives
necessàries ateses les greus conseqüències negatives que
podrien derivar-se per a l'àrea mediterrània com conseqüència
de les prospeccions petrolíferes a les aigües existents entre la
costa de València i Eivissa i Formentera.

A més aparentment s'ha vulnerat el dret a la participació per
part del Govern de les Illes Balears a un procediment de decisió
administrativa d'elevada importància i impacte damunt el
territori tal i com preveuen en la seva totalitat els principis i
criteris emanats per la nova Llei d'informació medi ambiental.
(Llei 27/2006 del 18 de juliol).
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I per si això no fos suficient, l'autorització donada pel
Consell de Ministres no únicament és incompatible amb la
preservació del medi ambient marí sinó que, a més, resulta del
tot incongruent amb els principis, els criteris i les accions que
reclama la lluita contra el canvi climàtic i la necessària, global
i urgent aposta per les energies alternatives i netes.

Els principals perjudicis que es deriven de les prospeccions
i de la conseqüent explotació de recursos petrolífers a les costes
entre València i Formentera serien de caràcter medi ambiental
i suposarien una alteració d'una part essencial de l'atractiu
turístic dels dos territoris.

En aquest últim sentit, és important assenyalar que els
perjudicis a la nostra indústria turística, especialment en aquests
temps de crisi econòmica, podrien provocar un irreparable dany
incalculable a nostra hostaleria en estendre`s com una taca d'oli
a l'exterior el risc de contaminació petrolífera a les nostres
costes o pitjor encara, l'efectiva contaminació que es pot
produir.

El Govern de les Illes Balears a través de la consellera
d'Indústria ha manifestat que l'activitat extractiva és
"absolutament incompatible" amb l'activitat turística i que la
instalAlació d'una plataforma en aquest lloc seria un assumpte
"molt delicat" per a dues comunitats: la balear i la valenciana,
"que viuen del turisme per damunt de tot".

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt, presenta
la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears reitera la seva frontal
oposició a l'autorització concedida pel Consell de Ministres a
l'empresa Cairn Energy, per a la realització de prospeccions
petrolíferes a la zona marítima situada entre el Golf de València
i l'illa de Formentera, per les variades, indubtables i
reconegudes conseqüències que aquest tipus d'activitat por tenir
sobre la biodiversitat i els efectes econòmics negatius que porta
aparellats, susceptibles de repercutir damunt el principal
generador de riquesa a la nostra illa, el turisme.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que insti el Govern de la Nació, al Senat i al
Congrés dels Diputats a fi que el Govern central revoqui
l'autorització concedida per fer les prospeccions petrolíferes.

Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a exercir les accions -polítiques, judicials o de
qualsevol altre tipus- necessàries per impedir l'execució de les
prospeccions petrolíferes a la zona marítima situada entre el
Golf de València i l'illa de Formentera.

Quart. Que es comuniqui l'acord d'aquest parlament al
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme del Govern d'Espanya
i al Govern de les Illes Balears.

Palma, a 22 de febrer de 2011.
El diputat:

Josep M. Mayans i Serra.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Mixt, a instància de la diputada Esperança Marí i
Mayans i amb el parer favorable només de les diputades d'ExC,
Marián Suárez i Ferreiro i Esperança Marí i Mayans, presenta
la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Exposició de motius

L'educació constitueix un dels pilars bàsics per al
desenvolupament de qualsevol societat. A les Illes Balears, el
Govern compta entre les seves prioritats la millora del sistema
educatiu propi.

Cadascuna de les illes que formen la nostra comunitat
autònoma presenta una dinàmica social clarament diferenciada.
Les necessitats dins l'àmbit educatiu varien segons les illes.

Una resposta ràpida a les necessitats dins l'àmbit educatiu
requereix que l'administració que en sigui responsable es trobi
perfectament incardinada en la societat i que hi tengui una
proximitat real i un coneixement immediat. La descentralització
de la gestió de l'educació pot constituir una necessitat a una
comunitat pluriinsular com les Balears.

El Consell Escolar d'Eivissa, a la reunió de dia 24 de març
de 2010, va fer una proposta per dotar de capacitat de decisió i
gestió la delegació territorial insular de la Conselleria
d'Educació.

Tenint en compte totes aquestes circumstàncies no té gaire
sentit que les delegacions territorials tenguin només funcions
administratives, amb una molt baixa capacitat de decisió, quan
haurien de desplegar la tasca de la Conselleria d'Educació sobre
el territori, és a dir, sobre cadascuna de les illes.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Mixt presenta
aquesta

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a realitzar un estudi sobre la viabilitat de la revisió de
les competències de les delegacions d'Educació a cadascuna de
les illes.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears, una vegada conclòs el procés d 'estudi, a dur a terme,
en la mesura en què sigui factible, la descentralització per tal
que la Conselleria d'Educació s'organitzi d'acord amb les
necessitats de l'àmbit de l'educació a les Illes Balears.
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Palma, a 19 de setembre de 2010.
La portaveu:
Esperança Marí i Mayans.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 7/11, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Josep Melià i Ques, relativa a qualificacions de règim
de protecció d'habitatges. (BOPIB núm. 158, de 21 de gener de
2011).

Que el Govern ens comuniqui el nombre de qualificacions
provisionals i de qualificacions definitives atorgades per la
Conselleria d'Habitatge els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 en
les diverses modalitats de règim de protecció d'habitatges.

El nombre de qualificacions provisionals atorgades per
aquesta conselleria els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 en les
diverses modalitats de règim de protecció d'habitatges és:

Habitatges protegits
destí venda

Habitatges
protegits destí

renda

Habitatges
protegits destí

allotjament

2007 141 194

2008 198 52

2009 239 262

2010 334 604 72

El nombre de qualificacions definitives atorgades per
aquesta conselleria els anys 2007, 2008, 2009 i 2010 en les
diverses modalitats de règim de protecció d'habitatges és:

Habitatges protegits
destí venda

Habitatges
protegits destí ús

propi

Habitatges
protegits destí

renda

2007 312 73

2008 112 2 125

2009 202 137

2010 233 326

Palma, 14 de febrer de 2011.
El conseller d'Habitatges i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 256/11, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Antònia Gener i Bosch, relativa a habitatges de
protecció oficial a Sant Lluís. (BOPIB núm. 160, de 4 de febrer
de 2011).

En quina situació es troba el projecte d'habitatges de
protecció oficial de Sant Lluís (Menorca) del carrer Sant Jacint
41-45 i del carrer de Ses Barraques?

Sòls cedits per l'Ajuntament de Sant Lluís en permuta pels
locals que s'obtenguin en planta baixa. Conveni aprovar per la
comissió executiva de l'IBAVI del dia 29/07/2009 i es varen
signar els convenis el 30/09/2009.

- 4 habitatges al carrer San Jacinto 43-45. El projecte està en
fase de redacció del projectes d'execució. El redactor del
projecte és Llorenç Seguí Triay. el projecte ja ha obtingut
llicència municipal (febrer 2011) i està en tràmit d'obtenir
qualificació provisional d'HPP. No té finançament autoritzat ni
concedit. Suposa una inversió de 353.036,36 euros. El local de
la planta baixa es destinarà a l'arxiu municipal.

- 10 habitatges al carrer Ses Barraques, núm. 18. El projecte
està en fase de redacció del projecte d'execució. El redactor del
projecte és Joan Enric Vilardell i Santacana. Està en tràmit
d'obtenir qualificació provisional d'HPP. D'aquest projecte no
s'ha demanat llicència municipal perquè està pendent d'una
modificació puntual de les NNSS, que està en tràmit. No té
finançament autoritzat ni concedit. Suposa una inversió
d'1.144.258,63 euros. En el local de la planta baixa s'hi ubicaran
dependències o equipaments municipals.

Palma, 16 de febrer de 2011.
El conseller d'Habitatges i Obres Públiques:
Jaume Carbonero i Malberti.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramesa a la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals de la Proposició de llei RGE núm. 3961/10 i obertura
del termini de presentació d'esmenes. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2011, havent estat presa en consideració pel Ple de
la cambra la proposició de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la policia de les Illes Balears
(BOPIB núm. 142, de 17 de setembre de 2010), d'acord amb
l'establert a l'article 126.4 del Reglament del Parlament acorda
de trametre-la a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals i obrir un termini de quinze dies per tal que s'hi puguin
presentar esmenes. Aquest termini finalitzarà dia 22 de març
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.

Ordre de Publicació

B)
Procediment d'urgència per a la proposició no de llei RGE

núm. 713/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
2 de març de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 776/11,
presentat pel Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds, i, conformement amb l'establert als articles 95 i 96 del
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Reglament del Parlament i per la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a la
tramitació de les iniciatives parlamentàries no legislatives,
acorda que aquesta proposició no de llei, presentada pel grup
parlamentari esmentat i relativa a paralització de les
autoritzacions de prospeccions petrolíferes (BOPIB núm. 163,
de 25 de febrer d'enguany) es tramiti pel procediment
d'urgència.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 2 de març de 2011.
La presidenta del Parlament:
Aina Rado i Ferrando.
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