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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, conformement amb l'establert als articles
49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 117 i 148 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, i segons l'acord
adoptat pel Ple de la cambra, en sessió del proppassat dia 22
de desembre, acorda de tramitar el Decret llei 6/2011, de 2 de
desembre, de mesures tributàries urgents (RGE núm. 5747/11),
com a projecte de llei.
Així mateix la Mesa acorda que, un cop transcorregut el
termini a què es refereix l'article 117.2 del Reglament de la
cambra, s'obri un termini de 8 dies perquè s'hi puguin
presentar esmenes, que en cap cas no podran ser a la totalitat
de devolució, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.
A)
DECRET LLE16/2011, DE 2 DE DESEMBRE, DE
MESURES TRIBUTÀRIES URGENTS
PREÀMBUL
Per tal de palAliar els efectes de la crisi econòmica sobre la
hisenda pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
cal, paralAlelament als retalls en la despesa pública, augmentar,
en la mesura que ho permeti la capacitat normativa en matèria
tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els
ingressos per la via indirecta de reactivar l'activitat econòmica
introduint diverses modificacions en la normativa tributària
balear, bàsicament mitjançant beneficis fiscals a les activitats
empresarials afavoridores de la inversió i del manteniment o
increment de l'ocupació.
D'acord amb això, és urgent aprovar una norma amb rang de
llei que permeti l'efectivitat immediata d'aquestes mesures
fiscals i, en particular, pel que fa a l'impost sobre el patrimoni,
la vigència d'aquest tribut en l'àmbit de la comunitat autònoma
a l'hora de la meritació corresponent al proper 31 de desembre
de 2011, d'acord amb les previsions que conté el Reial decret
llei 13/2011, de 16 de setembre, pel qual es restableix l'impost
sobre el patrimoni, amb caràcter temporal, això és, per als
períodes impositius de 2011 i de 2012. En aquest sentit, el
Decret llei opta per establir una bonificació del 100% per als
exercicis en qüestió, en lloc d'incrementar el mínim exempt fins
a 700.000 euros.
Aquestes circumstàncies encaixen en el pressupost de fet
que preveu l'article 49 de l'Estatut d'autonomia de les Illes
Balears, que legitima el Consell de Govern per aprovar,
mitjançant un decret llei, mesures legislatives sempre que no
afectin els drets que estableix l'Estatut, els pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma, la reforma de l'Estatut, el règim
electoral ni l'ordenament de les institucions bàsiques de la
Comunitat Autònoma, com és aquest cas, en la mesura que cap
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de les normes que conté aquest Decret llei incideixen
substancialment en el deure de contribuir a què es refereix
l'article 31 de la Constitució espanyola, en cap dels tributs que
es veuen afectats pel Decret llei, d'acord amb la doctrina del
Tribunal Constitucional dictada en aquesta matèria.
Sota aquesta premissa, el Decret llei es divideix en dos
capítols: el capítol I està dedicat als tributs cedits, i el capítol II,
als tributs propis i, en concret, al cànon de sanejament d'aigües.
Pel que fa al capítol I, es poden destacar, en la secció
segona, dedicada a l'impost sobre la renda de les persones
físiques, l'equiparació del percentatge d'inversió en habitatge
habitual a l'aplicable en el tram estatal (article 2); la nova
regulació de la deducció autonòmica per al foment de
l'autoocupació (article 3), i la introducció d'una nova deducció
en concepte d'inversió, adreçada als denominats àngels
inversors, per adquirir accions o participacions socials d'entitats
noves o de creació recent (article 4). En la secció tercera (article
5), dedicada a l'impost sobre el patrimoni, també s'adopta una
mesura tècnica d'equiparar el mínim exempt a l'estatal, amb
caràcter temporal per als exercicis de 2011 i de 2012. En la
secció quarta, relativa a l'impost sobre successions i donacions,
es regula de bell nou la reducció relativa a les donacions
dineràries de pares a fills o a altres descendents o parents col
laterals per constituir una empresa, quan es creïn nous llocs de
treball (article 6), i es crea una nova reducció per la creació
d'empreses i ocupació en les adquisicions de diners per causa de
mort (article 7); així mateix, es modifiquen els coeficients
aplicables a la quota íntegra pel que fa a les persones que
integren el grup III en la part d'aquest grup relativa als col
laterals per afinitat de segon i tercer grau, d'acord amb la
jurisprudència del Tribunal Suprem (article 8). En la secció
cinquena, relativa a l'impost sobre transmissions patrimonials i
actes jurídics documentats, s'estableix, d'una banda i en la
subsecció primera, relativa a la modalitat de transmissions
patrimonials oneroses, un nou tipus de gravamen reduït
aplicable a les transmissions d'immobles a empreses de nova
creació (article 9), i una reducció del tipus aplicable a la
transmissió d'immobles inclosos en la transmissió de la totalitat
del patrimoni empresarial a empreses individuals o negocis
professionals (article 10), i d'una altra, en la subsecció segona,
relativa a la modalitat d'actes jurídics documentats, s'estableix
un nou tipus reduït aplicable a les escriptures notarials que
documentin la constitució de préstecs i crèdits hipotecaris per
finançar l'adquisició d'immobles en la creació de noves
empreses (article 11), com també un altre tipus reduït per la
constitució d'hipoteques unilaterals a favor de l'Administració
pública (article 12). Finalment, en la secció sisena (articles 13
a 20), sobre la taxa fiscal del joc, alhora que es refonen i
sistematitzen mesures ja existents disperses en diverses lleis,
s'hi inclouen modificacions relatives als aspectes següents: a)
reducció del tipus de gravamen pel que fa al joc de bingo; b)
deflactació a l'índex de preus de consum de les tarifes aplicables
al joc en casinos; e) no meritació de la taxa en el cas de
substitució de màquines; d) impossibilitat de concedir
ajornaments o fraccionaments sobre les liquidacions trimestrals
relatives a màquines de joc; e) exigència per trimestres de la
taxa relativa a noves altes de màquines de joc; f) nou sistema de
càlcul del tipus de gravamen aplicable a les màquines de tipus
B de més de dos jugadors; g) quotes específiques per a les
màquines de tipus B especials i exclusives de sales de joc, i per
a les interconnexions; h) bonificacions sobre la quota,
condicionades a diverses circumstàncies, com ara el
manteniment del nombre de màquines (en el cas de màquines
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ubicades en qualssevol establiments que no siguin casinos, sales
de bingos o sales de joc), l'augment net del nombre de màquines
(en qualsevol establiment autoritzat), o l'antiguitat de les
màquines (pel que fa a les sales de joc), i i) regulació de la base
imposable de la taxa.
Pel que fa al capítol II, dedicat íntegrament al cànon de
sanejament d'aigües, s'introdueixen diverses mesures per
millorar la capacitat recaptatòria i la gestió; a saber,
l'obligatorietat del substitut d'ingressar el 100 % del cànon
repercutit (article 21); una regulació més detallada, en la
mateixa llei, de la incidència dels saldos de cobrament dubtós
(article 22), i la supressió dels premis de recaptació (article 23).
La part final es completa amb tres disposicions addicionals,
una disposició transitòria, una disposició derogatòria i una
disposició final.
Capítol I
Tributs cedits
Secció 1a
Disposició general
Article 1
Objecte
Les disposicions contingudes en aquest capítol tenen per
objecte l'exercici de les competències normatives que atribueix
a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la Llei 28/2010,
de 16 de juliol, de règim de cessió de tributs de l'Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de fixació de l'abast
i les condicions de la cessió, en els casos i les condicions que
preveu la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula
el sistema de finançament de les comunitats autònomes de
règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries.
Secció 2a
Impost sobre la renda de les persones físiques
Article 2
Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge
habitual en el territori de les Illes Balears
En el tram autonòmic de la deducció per inversió en
habitatge habitual, s'estableixen els percentatges següents:
a) Amb caràcter general, el percentatge és del 7,50%.
b) Quan es tracti de les obres d'adequació de l'habitatge
habitual per a persones amb discapacitat a què es refereix
l'apartat 4t de l'article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 de
novembre, de l'impost sobre la renda de les persones físiques i
de modificació parcial de les lleis dels imposts sobre societats,
sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni, el
percentatge és del 10%.

Article 3
Deducció autonòmica per al foment de l'autoocupació
1. S'estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica de
600 euros per cada contribuent que verifiqui els requisits
següents en la data de meritació de l'impost:
a) Estar en situació d'alta com a persona física o com a
partícip en una entitat en règim d'atribució de rendes en el cens
d'empresaris, professionals i retenidors a què es refereix l'article
3 del Reglament general de les actuacions i els procediments de
gestió i inspecció tributària i de desplegament de les normes
comunes dels procediments d'aplicació dels tributs, aprovat pel
Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol, sempre que l'alta s'hagi
formalitzat per primera vegada en l'exercici de 2012.
b) Desenvolupar l'activitat econòmica principal en el
territori de les Illes Balears.
c) Exercir l'activitat econòmica de manera personal, habitual
i directa, la qual ha de constituir la principal font de renda del
contribuent a partir de la data de l'alta en el cens i fins al
tancament del període impositiu, en els mateixos termes que
estableix l'article 3 del Reial decret 1704/1999, de 5 de
novembre, pel qual es determinen els requisits i les condicions
de les activitats empresarials i professionals i de les
participacions en entitats per a l'aplicació de les exempcions
corresponents en l'impost sobre el patrimoni.
d) Obtenir rendes en concepte d'activitats econòmiques
subjectes a l'impost sobre la renda de les persones físiques en el
període impositiu, sempre que el rendiment íntegre sigui inferior
a 100.000 euros.
2. La deducció és aplicable en la declaració de l'impost
corresponent a l'exercici de 2012 i en els dos exercicis
posteriors, d'acord amb les regles següents:
a) Si l'alta i l'activitat es mantenen de manera
ininterrompuda almenys durant un any natural des de l'inici de
l'activitat, la deducció s'aplica en la declaració corresponent a
l'exercici de 2012.
b) Si l'alta i l'activitat es mantenen de manera
ininterrompuda almenys durant dos anys naturals des de l'inici
de l'activitat, la deducció s'aplica també en la declaració
corresponent a l'exercici de 2013.
c) Si l'alta i l'activitat es mantenen de manera
ininterrompuda almenys durant tres anys naturals des de l'inici
de l'activitat, la deducció s'aplica també en la declaració
corresponent a l'exercici de 2014.
3. El cessament efectiu de l'activitat o la baixa en el cens
d'empresaris, professionals i retenidors, abans de complir-se
l'any natural necessari per aplicar la deducció, determina la
pèrdua del benefici fiscal aplicat i l'obligació de pagar la part de
l'impost que s'ha deixat d'ingressar com a conseqüència de la
deducció practicada.
A aquests efectes, l'obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d'un mes
comptador des de la data en què es produeixi l'incompliment, i
ha d'ingressar, juntament amb la quota que resulti, els interessos
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de demora corresponents, d'acord amb les normes que regulen
l'impost.
Article 4
Deducció autonòmica en concepte d'inversió en l'adquisició
d'accions o de participacions socials d'entitats noves o de
creació recent
1. S'estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica del
20% de les quanties invertides durant l'exercici en l'adquisició
d'accions o de participacions socials com a conseqüència
d'acords de constitució de societats o d'ampliació de capital en
les societats a què es refereix l'apartat 2 següent. L'import
màxim d'aquesta deducció és de 600 euros per exercici. En el
cas de declaració conjunta, l'import màxim de deducció és de
600 euros per cada contribuent de la unitat familiar que hagi
efectuat la inversió. Aquesta deducció s'ha d'aplicar en l'exercici
en què es materialitzi la inversió i en els dos següents amb el
límit de 600 euros anuals.
2. Perquè es pugui aplicar aquesta deducció cal que es
compleixin els requisits les condicions següents:
a) La participació assolida pel contribuent, computada
juntament amb les del cònjuge o persones unides per raó de
parentiu en línia directa o col lateral, per consanguinitat o
afinitat, fins al tercer grau inclòs, no pot ser superior al 40% del
capital social de la societat objecte de la inversió o dels drets de
vot en la societat.
b) L'entitat en què s'ha de materialitzar la inversió ha de
complir els requisits següents:
1r. Ha de tenir naturalesa de societat anònima, societat
limitada, societat anònima laboral o societat limitada
laboral.
2n. Ha de tenir el domicili social i fiscal a les Illes Balears.
3r. Ha de desenvolupar una activitat econòmica. A aquest
efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un
patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que
preveu l'article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, de 6 de juny, de
l'impost sobre el patrimoni, ni dedicar-se a l'activitat
d'arrendament d'immobles.
4t. Com a mínim, ha d'ocupar una persona domiciliada
fiscalment a les Illes Balears amb un contracte laboral a
jornada completa, donada d'alta en el règim general de la
Seguretat Social i que no sigui soci ni partícip de la societat.
5è. En el cas que la inversió s'hagi fet mitjançant una
ampliació de capital, la societat s'ha d'haver constituït en els
dos anys anteriors a la data d'aquesta ampliació.
6è. Ha de mantenir els llocs de treball. A aquest efecte, es
considera que es mantenen els llocs de treball quan es
mantengui la plantilla mitjana total, en termes de persones
per any que regula la normativa laboral, calculada així com
preveu l'article 109 del Text refós de la Llei de l'impost
sobre societats, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2004, de
5 de març.
7è. La xifra anual de negocis de l'entitat no pot superar el
límit de 2.000.000 d'euros, calculada així com preveu
l'article 108 del Text refós de la Llei de l'impost sobre
societats.
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c) El contribuent pot formar part del consell d'administració
de la societat en què ha materialitzat la inversió, però en cap cas
no pot dur a terme funcions executives ni de direcció. Tampoc
no pot mantenir una relació laboral amb l'entitat objecte de la
inversió.
d) Les operacions en què sigui aplicable la deducció s'han de
formalitzar en una escriptura pública, en la qual s'han
d'especificar la identitat dels inversors i l'import de la inversió
respectiva.
e) Les participacions adquirides s'han de mantenir en el
patrimoni del contribuent durant un període mínim de quatre
anys.
f) Els requisits que estableixen els punts 2n, 3r, 4t, 6è i 7è de
la lletra b) anterior i el límit màxim de participació establert en
la lletra a), com també la prohibició que es conté en la lletra c),
s'han de complir durant un període mínim de quatre anys
comptadors des de la data d'efectivitat de l'acord d'ampliació de
capital o de constitució de l'entitat que origini el dret a la
deducció.
3. L'incompliment dels requisits i les condicions que estableixen
les lletres a), c), e) i f) de l'apartat 2 comporta la pèrdua del
benefici fiscal i l'obligació de pagar la part de l'impost que s'ha
deixat d'ingressar com a conseqüència de la deducció
practicada.
A aquests efectes, l'obligat tributari ha de presentar una
autoliquidació complementària en el termini d'un mes
comptador des de la data en què es produeixi l'incompliment, i
ha d'ingressar, juntament amb la quota que resulti, els interessos
de demora corresponents, d'acord amb les normes que regulen
l'impost.
Secció 3a
Impost sobre el patrimoni
Article 5
Bonificació
S'estableix una bonificació autonòmica del 100% a favor
dels subjectes passius per obligació personal de contribuir que
resideixin habitualment a les Illes Balears.
Secció 4a
Impost sobre successions i donacions
Article 6
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a
altres descendents o entre col laterals fins al tercer grau per
creació de noves empreses i d'ocupació
1. En les donacions dineràries de pares a fills o a altres
descendents o entre col laterals fins al tercer grau que es
destinin a la creació d'una empresa, sigui individual, negoci
professional o entitat societària, mitjançant l'adquisició
originària d'accions o participacions, s'ha d'aplicar una reducció
del 50%, sempre que es compleixin els requisits següents:
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a) La donació s'ha de formalitzar en una escriptura pública
i s'ha de fer constar de manera expressa que el donatari ha de
destinar els diners a la creació d'una nova empresa en els termes
que estableix aquest article.
b) L'empresa creada ha de desenvolupar una activitat
econòmica, sense que pugui tenir com a activitat principal la
gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el
que preveu l'article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, ni dedicar-se a
l'activitat d'arrendament d'immobles.
c) Com a mínim, l'empresa creada ha d'ocupar una persona
domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte
laboral a jornada completa i donada d'alta en el règim general de
la Seguretat Social, distinta del contribuent que apliqui la
reducció i dels socis o partícips de l'empresa.
d) En el termini màxim de divuit mesos des de la meritació
de l'impost, els diners adquirits s'han de destinar a la creació de
l'empresa i s'ha de complir el requisit de creació d'ocupació.
e) Durant quatre anys des de la creació de l'empresa s'han de
mantenir l'activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell
d'inversió que es prengui com a base de la reducció.
f) La base de la reducció és l'import dels diners que,
adquirits gratuïtament entre vius, sigui efectivament invertit en
la creació de l'empresa, amb un màxim de 200.000 euros.
g) Només pot aplicar la reducció el donatari que destini els
diners donats a les finalitats que preveu aquest article.
h) La xifra anual de negocis de l'empresa no pot superar el
límit de 2.000.000 d'euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra e) anterior, calculada així com preveu l'article
108 del Text refós de la Llei de l'impost sobre societats.
i) El donatari ha de tenir un patrimoni preexistent inferior a
400.000 euros en el moment de la data de formalització de la
donació.
j) En el cas d'adquisició originària de participacions d'una
entitat societària, les participacions que adquireixi el donatari
han de representar més del 50 % del capital social de l'entitat, i
s'han de mantenir en el patrimoni del donatari durant un període
mínim de quatre anys.
k) En el cas d'adquisició originària de participacions d'una
entitat societària, el donatari no ha de tenir cap vinculació amb
la resta de socis, en els termes que preveu de l'article 16 del
Text refós de la Llei de l'impost sobre societats.
2. En cas d'incompliment del requisit que estableix la lletra d)
de l'apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les
lletres e), h) i j), s'ha de presentar una declaració
complementària per l'import de les quanties que s'han deixat
d'ingressar juntament amb l'import dels interessos de demora, en
el termini d'un mes des del dia en què es produeixi
l'incompliment.

3. Aquesta reducció té el caràcter de pròpia, a l'efecte de l'article
48 de la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per la qual es regula
el sistema de finançament de les comunitats autònomes de
règim comú i ciutats amb estatut d'autonomia i es modifiquen
determinades normes tributàries.
Article 7
Reducció en les adquisicions de diners per causa de mort
per creació de noves empreses i d'ocupació
1. En les adquisicions de diners per causa de mort que es
destinin a la creació d'una empresa, sigui individual, negoci
professional o entitat societària, mitjançant l'adquisició
originària d'accions o participacions, s'ha d'aplicar una reducció
del 50%, sempre que es compleixin els requisits següents:
a) L'empresa creada ha de desenvolupar una activitat
econòmica, sense que pugui tenir com a activitat principal la
gestió d'un patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el
que preveu l'article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, ni dedicar-se a
l'activitat d'arrendament d'immobles.
b) Com a mínim, l'empresa creada ha d'ocupar una persona
domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte
laboral a jornada completa i donada d'alta en el règim general de
la Seguretat Social, distinta del contribuent que apliqui la
reducció i dels socis o partícips de l'empresa.
c) En el termini màxim de divuit mesos des de la meritació
de l'impost, els diners adquirits s'han de destinar a la creació de
l'empresa i s'ha de complir el requisit de creació d'ocupació.
d) Durant quatre anys des de la creació de l'empresa s'han de
mantenir l'activitat econòmica, els llocs de treball i el nivell
d'inversió que es prengui com a base de la reducció.
e) La base de la reducció és l'import dels diners que,
adquirits per causa de mort, sigui efectivament invertit en la
creació de l'empresa, amb un màxim de 200.000 euros.
f) Només pot aplicar la reducció el drethavent que destini els
diners adquirits a les finalitats que preveu aquest article.
g) La xifra anual de negocis de l'empresa no pot superar el
límit de 2.000.000 d'euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra d) anterior, calculada així com preveu l'article
108 del Text refós de la Llei de l'impost sobre societats.
h) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent inferior
a 400.000 euros.
i) En el cas d'adquisició originaria de participacions d'una
entitat societària, les participacions que adquireixi el drethavent
han de representar més del 50% del capital social de l'entitat, i
s'han de mantenir en el patrimoni del drethavent durant un
període mínim de quatre anys.
j) En el cas d'adquisició originària de participacions d'una
entitat societària, el drethavent no ha de tenir cap vinculació
amb la resta de socis, en els termes que preveu de l'article 16 del
Text refós de la Llei de l'impost sobre societats.
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2. En cas d'incompliment del requisit que estableix la lletra c)
de l'apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les
lletres d), g) i i), s'ha de presentar una declaració
complementària per l'import de les quanties que s'han deixat
d'ingressar juntament amb l'import dels interessos de demora, en
el termini d'un mes des del dia en què es produeixi
l'incompliment.
3. Aquesta reducció té el caràcter de pròpia, als efectes de
l'article 48 de la Llei 22/2009.
Article 8
Quota íntegra corregida en l'impost sobre successions i
donacions
1. Es modifica l'apartat 1 de l'article 14 de la Llei 22/2006, de
19 de desembre, de reforma de l'impost sobre successions i
donacions, que queda redactat de la manera següent:
“1. La quota íntegra corregida s'ha d'obtenir aplicant a la
quota íntegra el coeficient multiplicador que correspongui
dels que s'indiquen tot seguit en funció de la quantia del
patrimoni preexistent del subjecte passiu i del seu parentiu
amb el transmitent, d'acord amb les quanties i els grups
següents:
Patrimoni
preexistent
(euros)

Grups I i II

Grup III.
ColAlaterals
de segon i
tercer grau
per
consang.,
ascendents i
descendents
per afinitat

Grup III.
ColAlaterals
de segon i
tercer grau
per afinitat

Grup IV
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De
2.000.000 a
4.000.000

1,1000

1,7471

2,1000

2,2000

Més de
4.000.000

1,2000

1,9059

2,3000

2,4000

Secció 5a
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats
Subsecció 1a
Impost sobre transmissions patrimonials oneroses
Article 9
Tipus de gravamen reduït aplicable a la transmissió
d'immobles que hagin de constituir la seu del domicili fiscal
o un centre de treball de societats o empreses de nova
creació
1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses
d'immobles en les quals l'adquirent sigui una societat mercantil
o una empresa de nova creació i l'immoble hagi de constituir la
seu del domicili fiscal o un centre de treball de la societat o
empresa, és del 3,5%, sempre que concorrin les circumstàncies
següents:
a) L'empresari individual o social s'ha de donar d'alta per
primera vegada en el cens d'empresaris, professionals i
retenidors a què es refereix l'article 3 del Reglament general de
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària
i de desplegament de les normes comunes dels procediments
d'aplicació dels tributs.

De 0 a
400.000

1,0000

1,5882

1,9500

2,0000

De 400.000 a
2.000.000

1,0500

1,6676

2,0000

2,1000

b) Almenys durant quatre anys des de l'adquisició, s'ha de
mantenir l'exercici de l'activitat empresarial o professional en el
territori de les Illes Balears.

De
2.000.000 a
4.000.000

1,1000

1,7471

2,1000

2,2000

c) L'empresa ha de tenir el domicili social i fiscal a les Illes
Balears.

Més de
4.000.000

1,2000

1,9059

2,3000

2,4000

2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 32 de la Llei 22/2006, que
queda redactat de la manera següent:
“1. La quota integra corregida s'ha d'obtenir aplicant a la
quota integra el coeficient multiplicador que correspongui
dels que s'indiquen tot seguit en funció de la quantia del
patrimoni preexistent del subjecte passiu i del seu parentiu
amb el transmitent, d'acord amb les quanties i els grups
següents:
Patrimoni
preexistent
(euros)

Grups I i II

Grup III.
ColAlaterals
de segon i
tercer grau
per
consang.,
ascendents i
descendents
per afinitat

Grup III.
ColAlaterals
de segon i
tercer grau
per afinitat

Grup IV

d) L'adquisició s'ha de formalitzar en un document públic,
en el qual s'ha de fer constar expressament la finalitat de
destinar l'immoble a la seu del domicili fiscal o a un centre de
treball, com també la identitat dels socis i les participacions de
cadascun. No es pot
aplicar el tipus reduït si alguna d'aquestes declaracions no
consta en el document públic, ni tampoc en el cas que es facin
rectificacions del document a fi d'esmenar l'omissió, excepte
que es facin dins el període voluntari d'autoliquidació de
l'impost.
e) L'adquisició de l'immoble ha de tenir lloc abans del
transcurs d'un any des de la creació de l'empresa.
f) L'empresa ha de desenvolupar una activitat econòmica. A
aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un
patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que preveu
l'article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, ni dedicar-se a l'activitat
d'arrendament d'immobles.

De 0 a
400.000

1,0000

1,5882

1,9500

2,0000

De 400.000 a
2.000.000

1,0500

1,6676

2,0000

2,1000

1106

BOPIB núm. 30/1 - 27 de gener de 2012

g) Com a mínim, l'empresa ha d'ocupar una persona
domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte
laboral a jornada completa i donada d'alta en el règim general de
la Seguretat Social, durant els quatre anys a què es refereix la
lletra b) anterior.
h) La xifra anual de negocis de l'empresa no pot superar el
límit de 2.000.000 d'euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra b) anterior, calculada així com preveu l'article
108 del Text refós de la Llei de l'impost sobre societats.
i) En el cas de persones jurídiques societàries, els socis, en
el moment de l'adquisició, han de ser persones físiques que no
estiguin o hagin estat d'alta en el cens esmentat en la lletra a)
anterior.
j) No hi ha d'haver cap vinculació entre l'adquirent i el
transmitent, en els termes que preveu l'article 16 del Text refós
de la Llei de l'impost sobre societats.
2. L'incompliment dels requisits i les condicions que estableix
l'apartat anterior comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent ha de presentar una autoliquidació complementària
en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es
produeixi l'incompliment i ha d'ingressar, juntament amb la
quota resultant, els interessos de demora corresponents.
Article 10
Tipus de gravamen reduït aplicable a la transmissió
d'immobles inclosos en la transmissió de la totalitat del
patrimoni empresarial en empreses individuals o negocis
professionals
1. El tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses
de béns immobles inclosos en la transmissió de la totalitat del
patrimoni empresarial o professional a què es refereixen l'article
7.5 del Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, i l'article 7.1 de la
Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'impost sobre el valor
afegit, és del 4%, sempre que concorrin les circumstàncies
següents:
a) Que, abans de la transmissió, el transmitent exercís
l'activitat empresarial o professional en el territori de les Illes
Balears d'una manera habitual, personal i directa.
b) Que la transmissió de l'empresa o el negoci es produeixi
entre l'ocupador, d'una banda, i un treballador, el cònjuge o
altres familiars fins al tercer grau de consanguinitat o afinitat, de
l'altra.
c) Que l'adquirent mantengui l'exercici de l'activitat
empresarial o professional dins el territori de les Illes Balears,
d'una manera habitual, personal i directa, durant un període
mínim de quatre anys.
d) Que l'adquirent mantengui la plantilla mitjana de
treballadors respecte de l'any anterior a la transmissió, en termes
de persones per any que regula la normativa laboral, durant un
període mínim de quatre anys. A aquest efecte, la plantilla
mitjana s'ha de calcular tal com preveu l'article 109 del Text
refós de la Llei de l'impost sobre societats.

e) Durant el mateix període de quatre anys, l'adquirent no
pot:
1r. Fer actes de disposició o operacions societàries que,
directament o indirectament, puguin donar lloc a una
minoració substancial del valor d'adquisició.
2n. Transmetre els immobles objecte de tipus reduït, excepte
que la totalitat de l'import es reinverteixi en l'adquisició
d'altres immobles situats a les Illes Balears. La reinversió
s'ha d'efectuar, d'una sola vegada o successivament, en un
període no superior a dos anys des de la data de la
transmissió.
3r. Desafectar els immobles objecte de tipus reduït o bé els
immobles objecte de reinversió de l'activitat empresarial o
professional.
f) La xifra anual de negocis de l'adquirent no ha de superar
el límit de 2.000.000 d'euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra c) anterior, en els termes de l'article 108 del
Text refós de la Llei de l'impost sobre societats.
g) No hi ha d'haver cap vinculació entre l'adquirent i el
transmitent, en els termes que estableix l'article 16 del Text
refós de la Llei de l'impost sobre societats.
2. L'incompliment dels requisits i les condicions que estableix
l'apartat anterior comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent ha de presentar una autoliquidació complementària
en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es
produeixi l'incompliment i ha d'ingressar, juntament amb la
quota resultant, els interessos de demora corresponents.
Subsecció 2a
Actes jurídics documentats
Article 11
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptures
notarials que documentin la constitució de préstecs i crèdits
hipotecaris per finançar l'adquisició d'immobles que hagin
de constituir el domicili fiscal o un centre de treball de
societats o empreses de nova creació
1. Les primeres còpies d'escriptures notarials que documentin la
constitució de préstecs i crèdits hipotecaris subjectes a la quota
gradual de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'article
31.2 del Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, en les quals el
prestatari sigui una societat o empresa de nova creació, tributen
al tipus de gravamen reduït del 0,5%, sempre que es compleixin
els requisits i les condicions següents:
a) L'empresari individual o social s'ha de donar d'alta per
primera vegada en el cens d'empresaris, professionals i
retenidors a què es refereix l'article 3 del Reglament general de
les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària
i de desplegament de les normes comunes dels procediments
d'aplicació dels tributs.
b) L'empresa ha de tenir el domicili social i fiscal a les Illes
Balears.
c) La base sobre la qual es pot aplicar el benefici fiscal és la
part finançada del preu de l'immoble que hagi de constituir el
domicili fiscal o un centre de treball, exclosos els imposts
indirectes aplicables i la resta de despeses inherents a

BOPIB núm. 30/1 - 27 de gener de 2012
l'adquisició. Per tant, aquest benefici fiscal no és aplicable a
l'adquisició d'immobles posteriors o successius.
d) L'empresa ha de desenvolupar una activitat econòmica. A
aquest efecte, no ha de tenir per activitat principal la gestió d'un
patrimoni mobiliari o immobiliari, d'acord amb el que preveu
l'article 4.8.2.a) de la Llei 19/1991, ni dedicar-se a l'activitat
d'arrendament d'immobles.
e) La constitució del préstec i l'adquisició de l'immoble han
de tenir lloc abans del transcurs d'un any des de la creació de
l'empresa.
f) Com a mínim, l'empresa ha d'ocupar una persona
domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un contracte
laboral a jornada completa i donada d'alta en el règim general de
la Seguretat Social, durant els quatre anys a què es refereix la
lletra g) següent.
g) Almenys durant quatre anys des de l'adquisició, s'ha de
mantenir l'exercici de l'activitat empresarial o professional en el
territori de les Illes Balears.
h) La xifra anual de negocis de l'empresa no pot superar el
límit de 2.000.000 d'euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra g) anterior, calculada així com preveu l'article
108 del Text refós de la Llei de l'impost sobre societats.
i) El préstec o crèdit s'ha de formalitzar en un document
públic, en el qual s'ha de fer constar expressament la finalitat de
destinar la totalitat o una part dels fons obtinguts a l'adquisició
d'un immoble en els termes que preveu aquest article. No es pot
aplicar el tipus de gravamen reduït si aquesta declaració no
consta en el document públic, ni tampoc en el cas que es facin
rectificacions del document a fi d'esmenar l'omissió, excepte
que es facin dins el període voluntari d'autoliquidació de
l'impost.
j) En el cas de persones jurídiques societàries, els socis, en
el moment de l'adquisició, han de ser persones físiques que no
estiguin o hagin estat d'alta en el cens d'empresaris esmentat en
la lletra a) anterior.
k) No hi ha d'haver cap vinculació entre l'adquirent i el
transmitent, en els termes que preveu l'article 16 del Text refós
de la Llei de l'impost sobre societats.
2. L'incompliment dels requisits i les condicions que estableix
l'apartat anterior comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent ha de presentar una autoliquidació complementària
en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es
produeixi l'incompliment i ha d'ingressar, juntament amb la
quota resultant, els interessos de demora corresponents.
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Article 12
Tipus de gravamen reduït aplicable a les escriptures
notarials que documentin la constitució d'hipoteques
unilaterals a favor de l'Administració en garantia
d'ajornaments o fraccionaments de deutes
1. Les primeres còpies d'escriptures notarials que documentin la
constitució d'hipoteques unilaterals subjectes a la quota gradual
de la modalitat d'actes jurídics documentats de l'article 31.2 del
Text refós de la Llei de l'impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, aprovat pel Reial
decret legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, tributen al tipus de
gravamen reduït del 0,1%, sempre que concorrin les
circumstàncies següents:
a) L'hipotecant i deutor ha de ser un subjecte passiu de
l'impost sobre el valor afegit, amb domicili fiscal a les Illes
Balears.
b) El creditor garantit ha de ser una Administració pública
territorial o institucional.
c) En el document públic en el qual es formalitzi el dret real
de garantia s'ha de fer constar expressament que la seva finalitat
és garantir les obligacions derivades de l'incompliment de
l'ajornament o fraccionament concedit, com també la resolució
administrativa que fonamenta la concessió.
d) L'Administració pública beneficiària ha d'acceptar la
hipoteca en els termes que preveu la legislació tributària i
recaptadora.
2. L'incompliment dels requisits i les condicions que estableix
l'apartat anterior comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el
contribuent ha de presentar una autoliquidació complementària
en el termini d'un mes a comptar des de la data en què es
produeixi l'incompliment i ha d'ingressar, juntament amb la
quota resultant, els interessos de demora corresponents.
Secció 6a
Taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar
Article 13
Meritació
1. Amb caràcter general, la taxa es merita amb l'autorització I,
si no n'hi ha, per l'organització o realització del joc.
2. Quan es tracti de màquines recreatives, d'atzar o grua, dels
tipus B, e i D respectivament, la taxa és exigible per anys
naturals, i es merita 1'1 de gener de cada any per les autoritzades
en anys anteriors.
El primer any, la meritació coincideix amb l'autorització de
l'explotació, i se n'ha d'abonar la quantia anual íntegra si
l'autorització es produeix en el primer trimestre segons els
imports derivats de l'aplicació dels tipus i les quotes vigents. No
obstant això, si l'autorització s'atorga:
a) Entre 1'1 d'abril i el 30 de juny, només s'abona el 75% de
la quantia anual de la taxa, corresponent als tres darrers
trimestres, de la manera que preveu el darrer paràgraf de l'article
16.1.
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b) Entre 1'1 de juliol i el 30 de setembre, només s'abona el
50% de la quantia anual de la taxa, corresponent als dos darrers
trimestres, de la manera que preveu el darrer paràgraf de l'article
16.1.
c) Entre 1'1 d'octubre i el 31 de desembre, només s'abona el
25% de la quantia anual de la taxa, corresponent al darrer
trimestre, de la manera que preveu el darrer paràgraf de l'article
16.1.
Les normes que estableixen els paràgrafs anteriors també
s'han d'aplicar a la taxa fiscal corresponent a la interconnexió de
les màquines de tipus B, en qualsevol de les seves modalitats,
segons la data de l'autorització de la interconnexió.
No es practica la liquidació si la màquina substitueix, en el
mateix període anual i dins el mateix àmbit territorial de les
Illes Balears, una altra del mateix tipus i modalitat de joc i
jugadors, que, a aquests efectes, hagi estat donada de baixa
definitiva i estigui al corrent del pagament de la taxa fiscal.
3. En el cas del joc de bingo, la taxa es merita en el moment de
subministrar els cartons a l'entitat titular de l'autorització
administrativa corresponent.
4. En el cas de rifes, tómboles, apostes i combinacions
aleatòries, la taxa es merita quan es concedeix l'autorització
corresponent. Si no hi ha autorització, es merita quan
s'organitzin o s'iniciïn, sens perjudici de les responsabilitats
d'altre ordre que siguin procedents.
Article 14
Exempció autonòmica dels jocs de caràcter social
1. Estan exemptes del pagament de la taxa sobre rifes, tómboles,
apostes i combinacions aleatòries les entitats que duguin a terme
rifes i tómboles, sempre que compleixin els requisits següents:
a) Que desenvolupin les seves funcions principalment en el
territori de les Illes Balears.
b) Que, en el cas d'associacions, estiguin inscrites en el
Registre d'Associacions, de conformitat amb el que disposa la
Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret
d'associació.
c) Que es tracti d'entitats sense finalitat de lucre i els càrrecs
de patrons no estiguin retribuïts, a les quals es refereix l'article
2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les
entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al
mecenatge, i hagin optat pel règim fiscal especial que estableix
l'article 14 d'aquesta mateixa Llei.
Així mateix, no poden percebre cap retribució les persones
que intervenguin en l'organització del joc.
d) Que el premi del joc organitzat no sigui superior al valor
de 2.000 euros.
e) Que l'import total de la venda dels bitllets oferts no superi
la quantia de 15.000 euros.

f) Que es justifiqui la destinació dels fons a finalitats de
caràcter social.
2. Les entitats esmentades només poden beneficiar-se de
l'exempció per un màxim de quatre rifes o tómboles a l'any, i la
durada no pot excedir de tres mesos.
Article 15
Base imposable
1. Base imposable en els jocs de sort, envit o atzar
a) La base imposable de la taxa és la següent:
1r. En el cas del joc en casinos o del joc de loteria
instantània electrònica, constitueixen la base imposable els
ingressos bruts que obtenen els subjectes passius. S'entén
per ingressos bruts la diferència entre l'import total dels
ingressos obtinguts procedents del joc i les quanties que
satisfan els jugadors pels guanys.
2n. En el joc del bingo, constitueix la base imposable la
suma total de les quanties que satisfan els jugadors per
l'adquisició dels cartons o valor facial d'aquests.
En la modalitat de bingo electrònic, constitueix la base
imposable l'import anterior, descomptada la part destinada
a premis.
En els jocs i els concursos difosos mitjançant ràdio o
televisió i en els que la participació es faci, totalment o en
part, mitjançant serveis de telecomunicació sobretarificats
o amb tarifació addicional, constitueix la base imposable la
suma del valor dels premis més les quanties corresponents
a la sobretarificació de la participació en el joc, exclòs
l'impost indirecte sobre el valor afegit o qualsevol altre
impost indirecte que gravi les operacions realitzades.
3r. En la resta de supòsits, constitueixen la base imposable
les quanties que els jugadors dediquin a la seva participació
en els jocs que tenguin lloc en els diferents locals,
instalAlacions o recintes on s'organitzin jocs de sort, envit o
atzar. Això no és aplicable al joc mitjançant màquines dels
tipus B, C i D, joc en el qual el deute tributari es determina
mitjançant una quota fixa, d'acord amb el que estableix
l'article 17.4.
b) La base imposable es determina amb caràcter general per
estimació directa. En els supòsits del bingo electrònic i dels jocs
desenvolupats a través d'Internet, per mitjans tècnics, telemàtics,
interactius o d'una manera remota, aquests mitjans han de
contenir el procediment o els elements de control necessaris que
garanteixin l'exactitud en la determinació de la base imposable.
A aquest efecte, el subjecte passiu ha de disposar d'un sistema
informàtic que permeti a l'Administració tributària controlar
telemàticament la gestió i el pagament del tribut corresponent.
La base imposable es pot determinar mitjançant estimació
objectiva amb l'aplicació de les magnituds, els índexs, els
mòduls o les dades previstes reglamentàriament. A aquest
efecte, es poden utilitzar, entre d'altres, els mòduls següents:
durada del joc, nombre de jugadors, import dels premis, preu de
l'aposta o la partida, i àmbit territorial on es desenvolupa
l'activitat.
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2. Base imposable en les rifes, les tómboles, les apostes i les
combinacions aleatòries
a) Amb caràcter general, constitueix la base imposable
l'import total de les quanties que els jugadors dediquen a la seva
participació en els jocs. S'estableixen les regles especials
següents:
1r. En les rifes i les tómboles, constitueix la base imposable
l'import total de les butlletes o bitllets oferts.
2n. En les combinacions aleatòries, constitueix la base
imposable el valor dels premis oferts. A aquest efecte
s'entén per valor dels premis el valor de mercat dels premis,
incloent-hi també la suma de totes les despeses necessàries
per a la posada a disposició del premi.
3r. En les apostes, constitueix la base imposable, segons els
casos:
- L'import total dels bitllets, les butlletes o els resguards
de participació venuts, sigui quin sigui el mitjà a través
del qual s'han de fer.
- La diferència entre la suma total de les quanties
apostades i l'import dels premis que obtenen els
participants en el joc.
b) Quan la participació en qualsevol dels jocs gravats per
aquest tribut es dugui a terme, totalment o en part, mitjançant
serveis de telecomunicació sobre tarifats o amb tarifació
addicional, constitueix la base imposable el valor dels premis
oferts, incloent-hi també la suma de totes les despeses
necessàries per a l'organització i la realització del joc i per a la
posada a disposició del premi, més els imports percebuts
corresponents a la sobretarificació de la participació en el joc,
exclòs l'impost indirecte sobre el valor afegit o qualsevol altre
impost indirecte que gravi les operacions realitzades.
c) Per determinar les bases es poden fer servir els règims
d'estimació directa o estimació objectiva, regulats en la Llei
general tributària. A aquest efecte, es poden utilitzar, entre
d'altres, els mòduls següents: durada del joc, nombre de
jugadors, import dels premis,
preu de l'aposta o partida, i àmbit territorial on es desenvolupa
l'activitat.
Article 16
Gestió i recaptació
1. En el cas de màquines o aparells automàtics aptes per a la
realització del joc, l'ingrés de la taxa s'ha de fer en pagaments
fraccionats trimestrals iguals, que s'han d'efectuar en els
períodes següents:
a) Primer període: de 1'1 al 20 del mes de març.
b) Segon període: de 1'1 al 20 del mes de juny.
c) Tercer període: de 1'1 al 20 del mes de setembre.
d) Quart període: de 1'1 al 20 del mes de desembre.

Això no obstant, en el primer any d'autorització, el pagament
del trimestre corrent que correspongui d'acord amb l'article 13.2,
en relació amb l'article 17.4, s'ha de fer en el moment de
l'autorització en el terminis que estableix l'article 62 de la Llei
general tributària des de la notificació de la liquidació, i els
trimestres restants s'han d'abonar de la manera que estableix el
primer paràgraf. Aquestes normes també s'han d'aplicar a la taxa
fiscal corresponent a la interconnexió de màquines de tipus B en
qualsevol de les seves modalitats.
2. En el cas del joc del bingo, la taxa s'ha d'autoliquidar i
d'ingressar en el moment del subministrament dels cartons o en
els terminis que es fixin reglamentàriament.
3. En el cas del bingo electrònic i en la resta de jocs, la taxa s'ha
d'autoliquidar i d'ingressar trimestralment al llarg dels vint
primers dies dels mesos d'abril, juliol, octubre i gener, pel que
fa als fets imposables produïts en el trimestre natural anterior.
En particular, els subjectes passius de la taxa aplicable a
rifes, tómboles i combinacions aleatòries estan obligats a
practicar l'autoliquidació en els terminis indicats en el paràgraf
anterior. A més, en el cas que no sigui necessària l'autorització,
han de comunicar a l'Agència Tributària de les Illes Balears,
prèviament a l'inici de la publicitat o promoció, la voluntat de
dur-la a terme, en els termes que s'estableixin mitjançant una
ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.
4. En tot cas, el pagament de les liquidacions trimestrals de la
taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar relativa a les
màquines de tipus B o recreatives amb premi i de tipus e o
d'atzar no pot ser objecte d'ajornament o d'un altre
fraccionament.
D'acord amb això, totes les solAlicituds d'ajornament o
fraccionament s'han d'inadmetre a tràmit, i la presentació no
impedeix l'inici del període executiu i l'exigibilitat de les
liquidacions pel procediment de constrenyiment, amb els
recàrrecs i els interessos exigibles legalment.
5. Mitjançant una ordre de la conselleria competent en matèria
d'hisenda s'han de determinar la gestió de la taxa i, en particular,
els models, la manera i el temps en què el pagament s'ha de fer
en cada joc. Així mateix, es pot disposar que les declaracions o
autoliquidacions, pel que fa als subjectes passius que superin la
xifra de negocis que, a aquest efecte, fixi l'ordre esmentada,
s'efectuïn obligatòriament per mitjans telemàtics.
Article 17
Tipus de tributació i quotes fixes
1. Tipus tributari general
El tipus tributari general és del 21%.
2. Tipus tributari aplicable al joc de bingo

La gestió de la taxa fiscal sobre els jocs de sort, envit o atzar
que es duguin a terme per mitjà de màquines del tipus B o
recreatives amb premi i del tipus e o d'atzar s'ha de fer a partir
del cens anual comprensiu de les màquines que hagin estat
autoritzades a les Illes Balears els anys anteriors, com també
dels subjectes passius. El subjecte passiu ha d'ingressar les
quotes trimestrals mitjançant l'abonament del document de
pagament expedit per l'Agència Tributària de les Illes Balears
d'acord amb les dades que constin en el cens anual.
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a) El tipus tributari aplicable al joc de bingo, en el qual
s'entén inclòs el cost del cartó, és del 19 % sobre el valor facial
del cartó.
b) El tipus tributari aplicable a la modalitat de joc que es
qualifiqui reglamentàriament com a bingo electrònic és del 32%
sobre les quanties que els jugadors dediquin a la seva
participació en el joc descomptada la quantitat destinada a
premis.
3. Tipus tributari aplicable als casinos de joc

d) Màquines de tipus e o d'atzar
1r. Quota anual: 4.946 euros.
2n. Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir dos
o més jugadors de manera simultània, i sempre que el joc de
cada un sigui independent del que duu a terme la resta de
jugadors, s'hi han d'aplicar les quotes següents:
- Màquines de dos jugadors: dues quotes segons el que
es preveu el punt 1r anterior.
- Màquines de tres o més jugadors: 9.892 euros, més el
resultat de multiplicar la quantia de 4.946 euros pel
nombre de jugadors i pel coeficient 0,123.

Als casinos de joc s'apliquen les tarifes següents:
e) Màquines de tipus D o màquines grua
a) Porció de base imposable entre 0,00 euros i 1.987.381,90
euros. Tipus aplicable: 21%.
b) Porció de base imposable entre 1.987.381,91 euros
3.288.176,10 euros. Tipus aplicable: 39%.
c) Porció de base imposable entre 3.288.176,11 euros I
6.558.363,20 euros. Tipus aplicable: 49%.
d) Porció de base imposable superior a 6.558.363,20 euros.
Tipus aplicable: 59,50%.
4. Quotes fixes
a) Màquines de tipus B ordinàries o recreatives amb premi
programat, màquines de tipus B especials i màquines de tipus B
exclusives per a bingo:
1r. Quota anual: 3.467 euros.
2n. Quan es tracti de màquines en què puguin intervenir dos
o més jugadors de manera simultània i sempre que el joc de
cadascun sigui independent del que duguin a terme la resta
de jugadors, són aplicables les quotes següents:
- Màquines de dos jugadors: una quota de 5.560 euros.
- Màquines de tres jugadors o més: una quota de 3.467
euros més un increment d'aquesta en un 25% per cada
jugador autoritzat.
b) Màquines de tipus B exclusives de sales de joc
La quota anual que s'ha de pagar per aquest tipus de
màquines és la que resulti d'incrementar en un 20% les quanties
aplicables a les màquines de tipus B ordinàries, segons sigui
procedent d'acord amb les seves característiques, d'acord amb
la lletra a) anterior.
c) Màquines de tipus B interconnectades
En els casos d'interconnexió de qualsevol de les màquines
esmentades en els punts anteriors, la quota anual que s'ha de
pagar per cadascuna de les màquines interconnectades
s'incrementa en un 5% sobre la quota que correspongui en
funció de les característiques de la màquina, d'acord amb les
lletres a) i b) anteriors.
Per poder efectuar la liquidació provisional corresponent, el
subjecte passiu ha de comunicar a l'Agència Tributària de les
Illes Balears la interconnexió de la manera que s'estableixi per
ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda.

La quota anual és de 150 euros.
f) En el cas que el preu màxim autoritzat per partida en les
màquines de tipus B o recreatives amb premi programat superi
la quantia de 0,20 euros, la quota anual indicada en l'article
17.4.a) s'ha d'incrementar en 20 euros per cada 0,01 euros en
què el nou preu màxim autoritzat excedeixi de 0,20 euros.
Si l'increment del preu màxim autoritzat per sobre de 0,20
euros es produeix amb posterioritat a la meritació de la taxa,
l'Agència Tributària de les Illes Balears ha de liquidar d'ofici la
diferència de quota resultant als subjectes passius que explotin
les màquines autoritzades amb anterioritat.
5. Tipus tributari aplicable a rifes, tómboles, apostes i
combinacions aleatòries
a) Rifes i tómboles
1r. Les rifes i les tómboles tributen amb caràcter general al
15% de l'import total de les butlletes o bitllets oferts. En les
declarades d'utilitat pública o benèfica, el tipus és del 7%.
2n. En les tómboles de durada inferior a quinze dies
organitzades amb motiu de mercats, fires o festes d'àmbit
local, i sempre que els seus premis no excedeixin d'un valor
total de 3.000 euros, el subjecte passiu pot optar entre
satisfer la taxa d'acord amb el tipus assenyalat en el punt 1r
anterior o bé a raó de 200 euros per cada dia de durada en
capitals de província o poblacions de més de 75.000
habitants, de 130 euros per cada dia de durada en poblacions
entre 15.000 i 75.000 habitants i de 60 euros per cada dia de
durada en poblacions inferiors a 15.000 habitants.
b) Apostes
1r. En les apostes, el tipus és amb caràcter general del 10%,
aplicable a la base imposable establerta en l'import total dels
bitllets, les butlletes o els resguards de participació.
2n. En les apostes que es facin amb motiu de curses de
llebrers als canòdroms o de curses de cavalls o de trot que
tenguin lloc a hipòdroms que constitueixen el fet imposable
de la taxa, el tipus és del 3 % sobre l'import total dels bitllets
venuts, incloses les apostes hípiques a què es refereix
l'article 4.1 del Decret 108/2001, de 3 d'agost, pel qual es
regulen les apostes hípiques i altres jocs de promoció del
trot.
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c) Combinacions aleatòries
En les combinacions aleatòries, el tipus és del 10 % del
valor dels premis oferts.
6. Participació en jocs mitjançant serveis de telecomunicació
sobretarificats o amb tarifació addicional.
El tipus de gravamen per a qualsevol dels jocs gravats per
aquest tribut en què es participi, totalment o en part, mitjançant
serveis de telecomunicació sobretarificats o amb tarifació
addicional és del 12%, aplicable a la base imposable
determinada pel valor dels premis oferts, incloent-hi també la
suma de totes les despeses necessàries per a l'organització i la
realització del joc i per a la posada a disposició del premi, més
els imports percebuts corresponents a la sobretarificació de la
participació en el joc, exclòs l'impost indirecte sobre el valor
afegit o qualsevol altre impost indirecte que gravi les operacions
efectuades.
7. Els jocs de promoció del trot a què es refereix l'article 4.2 del
Decret 108/2001 tributen al 3% de la de la base imposable
constituïda pels ingressos bruts, definits com l'import total de
les quanties que es dediquin a la participació en el joc més
qualsevol ingrés que es pugui obtenir, directament, derivat de
l'organització.
8. El tipus de gravamen del joc mitjançant concursos
desenvolupats en mitjans de comunicació és del 20%, aplicable
sobre la base imposable constituïda pels ingressos bruts, definits
com l'import total de les quanties que es dediquin a la
participació en el joc més qualsevol ingrés que es pugui obtenir,
directament, derivat de l'organització.
Article 18
Bonificació sobre la quota per augment del nombre de
màquines
1. S'aplica una bonificació del 50% de la quota aplicable a les
màquines de tipus B d'un jugador de nova autorització durant
els exercicis de 2012 i de 2013, sempre que es compleixin els
requisits següents:
a) S'ha d'augmentar el nombre de màquines d'un jugador en
relació amb el nombre de màquines instalAlades i autoritzades
dia 1 de gener de 2011.
b) L'augment s'ha de mantenir durant cada un dels dos
exercicis de 2012 i de 2013.
c) El subjecte passiu ha d'estar al corrent de les obligacions
fiscals i dels deutes de dret públic sobre el joc.
d) El subjecte passiu ha de mantenir la plantilla mitjana de
treballadors, en termes de persones per any que regula la
normativa laboral. A aquest efecte, la plantilla mitjana s'ha de
calcular en la forma prevista en l'article 109 del Text refós de la
Llei de l'impost sobre societats.
e) Les màquines de nova autorització han de ser de nova
fabricació, de manera que no s'aplica la bonificació si provenen
d'adquisicions a altres subjectes passius que ja les havien
donades d'alta.
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f) No hi ha d'haver cap vinculació entre l'adquirent i el
transmitent, en els termes que preveu l'article 16 del Text refós
de la Llei de l'impost sobre societats.
2. La bonificació s'aplica, en tot cas, a la liquidació trimestral
corresponent al quart trimestre de l'exercici.
3. L'incompliment dels requisits i les condicions que estableixen
els apartats anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el
subjecte l'ha de comunicar a l'Agència Tributària de les Illes
Balears en el termini d'un mes. L'Agència Tributària, en aquest
cas, ha de girar la liquidació complementària que pertoqui per
exigir el pagament de la quota bonificada indegudament,
juntament amb els interessos de demora corresponents, sens
perjudici del règim sancionador que, si s'escau, sigui aplicable.
Article 19
Bonificació sobre la quota per manteniment de màquines
antigues
1. S'aplica una bonificació del 40% de la quota aplicable a les
màquines de tipus B d'un sol jugador amb una antiguitat de més
de quatre anys, instalAlades en sales de joc, sempre que es
compleixin els requisits següents:
a) Només es poden beneficiar de la bonificació un 10 % de
les màquines de tipus B o recreatives amb premi que estiguin
instalAlades en la data de meritació del tribut, en cada local o
sala.
b) L'antiguitat es computa des de la data d'instalAlació de la
màquina en el local o sala.
c) El subjecte passiu ha d'estar al corrent de les obligacions
fiscals i dels deutes de dret públic sobre el joc.
2. La bonificació s'aplica, en tot cas, a la liquidació trimestral
corresponent al quart trimestre de l'exercici.
3. Els subjectes passius de la taxa fiscal sobre el joc de
màquines de tipus B o recreatives amb premi han de presentar,
en el termini i amb el contingut que s'estableixin mitjançant una
ordre de la conselleria competent en matèria d'hisenda, una
declaració censal a fi d'acreditar el compliment dels requisits
d'aquest benefici fiscal.
4. L'incompliment dels requisits i les condicions que estableixen
els apartats anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el
subjecte passiu l'ha de comunicar a l'Agència Tributària de les
Illes Balears en el termini d'un mes. L'Agència Tributària, en
aquest cas, ha de girar la liquidació complementària que
pertoqui per exigir el pagament de la quota bonificada
indegudament, juntament amb els interessos de demora
corresponents, sens perjudici del règim sancionador que, si
s'escau, sigui aplicable.
Article 20
Bonificació sobre la quota per manteniment del nombre de
màquines de tipus B en determinats locals
1. S'aplica una bonificació del 8,5% de la quota aplicable a les
màquines de tipus B de l'exercici de 2012 que no estiguin
instalAlades en sales de bingo, en sales de joc de tipus B o
mixtes, i en casinos, sempre que el subjecte passiu mantengui
com a mínim el 90% del nombre de màquines instalAlades dia 1
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de gener de 2012, en relació amb les que estiguin instalAlades
dia 1 de gener de 2011.
2. La bonificació s'aplica, en tot cas, a la liquidació trimestral
corresponent al quart trimestre.
3. L'incompliment dels requisits i les condicions que estableixen
els apartats anteriors comporta la pèrdua del benefici fiscal, i el
subjecte passiu l'ha de comunicar a l'Agència Tributària de les
Illes Balears en el termini d'un mes. L'Agència Tributària, en
aquest cas, ha de girar la liquidació complementària que
pertoqui per exigir el pagament de la quota bonificada
indegudament, juntament amb els interessos de demora
corresponents, sens perjudici del règim sancionador que, si
s'escau, sigui aplicable.
Capítol II
Tributs propis. Cànon de sanejament d'aigües
Article 21
Ingrés pel substitut del contribuent
Es modifica l'article 11 de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües, que
passa a tenir la redacció següent:
“Article 11
Liquidació i ingressos
1. El substitut del contribuent ha d'ingressar les quotes
corresponents al cànon mitjançant el sistema de declaració
liquidació, formulada en els terminis i de la manera que es
determinin per reglament, el qual ha de preveure, en tot cas,
una declaració liquidació resum anual que ha de presentar el
substitut del contribuent abans del 28 de febrer de l'any
següent.

b) Que hagin transcorregut sis mesos des de la meritació
de les quotes repercutides sense que s'hagin pogut cobrar
totalment o parcialment.
c) Que els crèdits corresponents a les quotes repercutides
s'hagin reclamat judicialment o siguin objecte d'un litigi
judicial o procediment arbitral de la solució dels quals
depengui el cobrament.
No obstant l'anterior, no es poden incloure les quotes del
cànon de sanejament relatives a crèdits que gaudeixin de
garantia real o que estiguin garantits amb un contracte
d'assegurança de crèdit o de caució, ni les relatives a crèdits
deguts o garantits per entitats públiques.
Les quotes corresponents als saldos de cobrament dubtós
declarades i que es cobrin posteriorment s'han d'incloure en
la declaració liquidació resum anual corresponent a
l'exercici de cobrament, sempre que l'Agència Tributària de
las Illes Balears no hagi notificat al substitut l'acte pel qual
resolgui exigir directament al contribuent aquestes quotes.”
Article 22
Saldos de cobrament dubtós o impagats
S'afegeix un nou apartat, l'apartat 3, en l'article 13 de la Llei
9/1991, amb la redacció següent:
“3. En tot cas, l'exercici per part del substituts del
contribuent del dret a la inclusió dels saldos de cobrament
dubtós a què es refereixen els apartats 2 i 3 de l'article 11
està condicionat al compliment dels requisits següents:
a) Que la condició del crèdit com de cobrament dubtós
quedi reflectida en els llibres registres que exigeix la
normativa reguladora de l'impost sobre e! valor afegit.

En tot cas, les quotes repercutides pel substitut del
contribuent s'han d'ingressar pel 100% de l'import facturat
dins la declaració liquidació corresponent a cada període,
segons si es tracta del règim general o especial de liquidació.

b) Que la comptabilitat del substitut permeti identificar
els saldos de cobrament dubtós anotats en els comptes
específics per a crèdits per repercussió de cànons o tributs,
amb el desglossament que sigui necessari en cada cas.

2. En la declaració liquidació resum anual es poden incloure
els imports corresponents als saldos de cobrament dubtós
que, d'acord amb el que estableix l'apartat 3 següent, hagin
adquirit aquesta condició en l'exercici a què es refereixi la
declaració liquidació resum anual, com també els declarats
en exercicis anteriors i cobrats en aquest darrer exercici, en
els casos i amb els requisits que s'estableixen en aquesta Llei
i en les disposicions que la despleguin.

c) Que el substitut hagi expedit i tramès al contribuent
una nova factura o document substitutiu en els quals es
rectifiquin o, si s'escau, s'anulAlin les quotes repercutides,
quan així ho exigeixi la legislació reguladora de l'impost
sobre el valor afegit.

3. A l'efecte d'aquest tribut, s'entenen per saldos de
cobrament dubtós els crèdits derivats de les quotes del cànon
de sanejament d'aigües no pagades pels contribuents als
substituts quan concorri qualsevol de les circumstàncies
següents:
a) Que, amb posterioritat a la meritació de les quotes
repercutides, el deutor sigui declarat en situació de concurs.

d) Que el substitut presenti davant l'Agència Tributària
de les Illes Balears, juntament amb la declaració liquidació
resum anual, una comunicació específica amb el detall dels
saldos esmentats, de manera que l'Agència Tributària pugui
exigir aquestes quanties als contribuents d'acord amb la
legislació tributària. En aquesta comunicació s'ha de fer
constar que el saldos no es refereixen a quotes del cànon de
sanejament relatives a crèdits que gaudeixen de garantia real
o que estiguin garantits amb un contracte d'assegurança de
crèdit o de caució, ni relatives a crèdits deguts o garantits
per entitats públiques, i s'ha d'adjuntar la documentació
justificativa següent:
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1r. Una còpia de les factures o dels documents substitutius
en què es rectifiquin les quotes impagades, en els casos en
què la legislació reguladora de l'impost sobre el valor afegit
exigeixi la rectificació d'aquestes factures o documents
substitutius, com també, en tot cas, una còpia de les factures
o documents substitutius inicials.
2n. Una còpia de la documentació justificativa del
requeriment judicial o extrajudicial que s'hagi fet al
contribuent per exigir-li la quota o quotes impagades, en el
cas a què es refereix l'article 11.3.b). En el cas de
requeriments extrajudicials, la documentació justificativa ha
de fer prova del contingut del requeriment i del fet de la
notificació efectuada o degudament intentada.
3r. En el cas de concurs, la còpia de la interlocutòria judicial
de declaració de concurs del contribuent o el certificat del
Registre Mercantil, si s'escau, que l'acrediti.
4t. En el cas de crèdits litigiosos, els documents que
acreditin que el creditor ha instat el cobrament del crèdit
mitjançant una reclamació judicial o un procediment
arbitral.”
Article 23
Premis de recaptació
La disposició addicional cinquena de la Llei 9/1991 queda
modificada de la manera
següent:
“Disposició addicional cinquena
Premis de recaptació
No es poden establir premis de recaptació a favor dels
substituts del contribuent en concepte d'indemnització per
despeses de gestió i recaptació.”
Disposició addicional primera
Obligacions formals dels notaris en relació amb els tributs
sobre el joc
1. Per tal de facilitar el degut control del compliment de les
obligacions tributàries dels subjectes passius dels tributs sobre
el joc, els notaris destinats a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, en colAlaboració amb el Consell General del Notariat,
han de trametre per via telemàtica a l'Agència Tributària de les
Illes Balears una declaració informativa notarial comprensiva
dels elements que tenguin rellevància a efectes tributaris de les
bases de tots els jocs, concursos o sorteigs que es dipositin
davant seu i que tenguin com a àmbit territorial màxim la
comunitat autònoma de les Illes Balears, com també la resolució
d'aquests. El notari ha de vetllar per la més estricta veracitat de
la informació corresponent a les bases, com també per la seva
correspondència amb els documents dipositats davant seu, i és
responsable de qualsevol discrepància que hi hagi entre la
declaració informativa i els documents esmentats. També han
de trametre, a solAlicitud de l'Agència Tributària de les Illes
Balears, una còpia electrònica dels documents dipositats, de
conformitat amb el que disposa la legislació notarial.
2. La conselleria competent en matèria d'hisenda, mitjançant
una ordre, ha d'establir els procediments, l'estructura, el format,
els terminis i les condicions en què ha de ser tramesa la
informació.
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Disposició addicional segona
Obligacions formals dels operadors que prestin serveis de
comunicacions electròniques
1. Per tal de facilitar el degut control del compliment de les
obligacions tributàries dels subjectes passius dels tributs sobre
el joc, els operadors que prestin serveis de comunicacions
electròniques han de trametre per via telemàtica a l'Agència
Tributària de les Illes Balears una declaració informativa
comprensiva dels elements que tenguin rellevància a efectes
tributaris de cada un dels contractes subscrits amb titulars
d'espais web destinats a prestar serveis d'oci i entreteniment que
promoguin jocs, concursos o sorteigs que tenguin com a àmbit
territorial màxim la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. La conselleria competent en matèria d'hisenda, mitjançant
una ordre, ha d'establir els procediments, l'estructura, el format,
els terminis i les condicions en què ha de ser tramesa la
declaració informativa.
Disposició addicional tercera
Repartiment de premis en el joc de bingo
1. A partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei, el
repartiment de premis en el joc del bingo ha de ser el següent:
a) Si la sala de bingo no té autorització per a la pràctica del
bingo acumulat i de la prima de bingo:
- Premi de bingo: el 56% del valor facial dels cartons
venuts.
- Premi de línia: el 8% del valor facial dels cartons venuts.
b) Si la sala de bingo té autorització per a la pràctica del
bingo acumulat i de la prima de bingo:
- Premi de bingo: 50% del valor facial dels cartons.
- Premi de línia: 8% del valor facial dels cartons.
- Premi de bingo acumulat: 3% del valor facial dels cartons.
- Premi de prima de bingo: 3% del valor facial dels cartons.
c) Si la sala de bingo té autorització per a la pràctica del
bingo acumulat, però no per a la pràctica de la prima de bingo:
- Premi de bingo: 53% del valor facial dels cartons venuts.
- Premi de línia: 8% del valor facial dels cartons venuts.
- Premi de bingo acumulat: 3% del valor facial dels cartons
venuts.
d) Si la sala de bingo té autorització per a la pràctica de la
prima de bingo, però no per a la pràctica del bingo acumulat:
- Premi de bingo: 50% del valor facial dels cartons venuts.
- Premi de línia: 8% del valor facial dels cartons venuts.
- Premi de prima de bingo: 6% del valor facial dels cartons.
2. Això no obstant, mitjançant un decret del Consell de Govern
es poden modificar les normes sobre repartiment de premis a
què es refereix l'apartat anterior.

1114

BOPIB núm. 30/1 - 27 de gener de 2012

Disposició transitòria única
Normes transitòries
1. El que disposa l'article 2 s'ha d'aplicar als fets imposables de
l'impost sobre la renda de les persones físiques que es meritin a
partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret llei.
2. El que disposen els articles 3 i 4, l'article 17.3 i els articles 21
a 23 s'ha d'aplicar als fets imposables de l'impost sobre la renda
de les persones físiques, de la taxa fiscal sobre el joc a casinos
i del cànon de sanejament d'aigües, respectivament, que es
meritin a partir de l'1 de gener de 2012.

g) L'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de
15 de març de 2005, per la qual s'aprova el model 041 de
declaració liquidació de les apostes hípiques i jocs de promoció
del trot i es regula el procediment per a la seva presentació i
pagament telemàtic.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
1. Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que
s'oposin a les disposicions contingudes en aquest Decret llei.
2. En tot cas, es deroguen expressament les normes següents:

3. El que disposa l'article 5 s'ha d'aplicar als fets imposables de
l'impost sobre el patrimoni que es meritin el 31 de desembre de
2011 i el 31 de desembre de 2012.
4. Per a l'exercici fiscal de 2012, els subjectes passius de la taxa
fiscal sobre el joc de màquines de tipus B o recreatives amb
premi han de presentar, en els vint primers dies del mes de
gener de 2012, una declaració censal específica, que
comprengui tots els elements determinants de l'aplicació de les
quotes fixes que regula l'article 17.4 i de les bonificacions que
estableixen els articles 19 i 20.
5. Quan entri en vigor aquest Decret llei, i mentre que no
s'aprovin, si s'escau, els desplegaments reglamentaris que
pertoquin, són aplicables les normes reglamentàries vigents en
tot allò que no s'hi oposin o el contradiguin i, en particular, les
normes reglamentàries següents:
a) El Decret 132/1995, de 12 de desembre, pel qual s'aprova
el Reglament per al desplegament de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d'aigües.
b) El Decret 79/2002, de 31 de maig, pel qual es regula una
nova modalitat de pagament de la taxa fiscal per al joc del
bingo.
c) L'Ordre de la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts de 23
de desembre de 1999 per la qual es modifica l'Ordre de la
Conselleria d'Economia i Hisenda de 14 de desembre de 1995
que desenvolupa el Reglament del cànon de sanejament
d'aigües.
d) L'Ordre de 28 de desembre de 1999 per la qual s'aproven
els models 040, 042, 043, 044 i 045 de declaració liquidació de
la taxa fiscal sobre el joc, com també la guia dels cartons del
bingo i el sobre anual per a casinos, impost sobre el joc del
bingo i altres jocs.
e) L'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de 28
d'abril de 2004 per la qual es regula la gestió censal i el
pagament mitjançant rebut de la taxa fiscal sobre el joc en
màquines de tipus B o recreatives amb premi i en màquines
tipus C o d'atzar.
f) L'Ordre del conseller d'Economia, Hisenda i Innovació de
14 de maig de 2004 per la qual es regula el procediment per a la
presentació i el pagament telemàtic de les declaracions
liquidacions corresponents a la taxa fiscal sobre el joc a casinos
i al cànon de sanejament d'aigües.

a) L'article 4 de la Llei 12/1999, de 23 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública i
econòmiques.
b) L'article 21 de la Llei 8/2004, de 23 de desembre, de
mesures tributàries, administratives i de funció pública.
c) L'article 30 de la Llei 22/2006, de 19 de desembre, de
reforma de l'impost sobre successions i donacions.
d) Els articles 9, 15, 16, 17, 18 i 19 de la Llei 6/2007, de 27
de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.
e) Els articles 2, 10, 13 i 16 de la Llei 1/2009, de 25 de
febrer, de mesures tributàries per impulsar l'activitat econòmica
a les Illes Balears.
Disposició final única
Entrada en vigor
Aquest Decret llei comença a vigir l'endemà d'haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 2 de desembre de 2011.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, conformement amb l'establert als articles
75.10 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i 116.4 i
130 i següents del Reglament de la cambra, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 5963/11, de l'Ajuntament de
Palma, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre,
de capitalitat de Palma de Mallorca.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

BOPIB núm. 30/1 - 27 de gener de 2012
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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descomptat no es poden exercir sense assumir els que són propis
per projectar-los tots plegats cap a noves metes de futur.

A)
PROPOSICIÓ DE LLEI, DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 23/2006. DE 20 DE DESEMBRE, DE
CAPITALITAT DE PALMA DE MALLORCA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Palma, per la seva condició de capital de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i pel seu caràcter solidari amb la
resta de pobles de les Illes i en especial de Mallorca, ha hagut
d'afrontar en el seu terme municipal multitud de serveis de
caràcter supramunicipal.
És obvi, atesos els serveis que ofereix Palma, que el seu
servei al territori mallorquí és superior al d'altres ciutats i pobles
de Mallorca, raó per la qual mereix un tractament especial i
específic. Tant la seva infraestructura administrativa com la
seva experiència en el propi territori la fan mereixedora d'aquest
tractament sense que això desequilibri la resta del territori.
Palma és la suma de moltes ciutats: és la ciutat del port, la
ciutat de l'aeroport, la ciutat dels fems, la ciutat carcerària, la
ciutat universitària, la ciutat turística, la ciutat industrial i la
residencial.
En l'actualitat, Palma és més que la capital. La ciutat ha
esdevingut el bressol del municipalisme a les Balears ja que
històricament va ser la primera ciutat de les Illes que es va
constituir en municipi. Palma, entesa així com bressol i origen
de l'essència de l'arxipèlag, és la imatge de les nostres illes arreu
del món i d'una terra cada dia més oberta que, alhora que
conserva entranyables racons del seu passat medieval, no
renuncia al progrés per no perdre el rumb del futur.
Des de fa anys, diversos estaments socials i partits polítics
han reclamat l'aprovació pel Govern de la comunitat autònoma
i el Parlament de les Illes Balears d'una llei de capitalitat, veient
satisfetes aquestes legitimes aspiracions inicialment l'any 2006
quan s'aprova la Llei 23/2006, de capitalitat de Palma,
modificada posteriorment per la Llei 8/2008, de 5 de juny, de
modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma de Mallorca.
L'inici del nou segle pareix el moment adequat per demanar
l'aprovació d'un règim especial d'acord amb la singularitat de la
nostra ciutat, capital turística del Mediterrani, que sense
demanar privilegis signifiqui un règim jurídic que li permeti un
desenvolupament harmònic i concorde amb les demandes de la
ciutadania i dels milions de visitants que anualment hi passen,
així com amb els principis d'eficàcia, jerarquia,
descentralització, desconcentració, delegació i coordinació entre
els organismes administratius i d'autonomia.
Palma vol estar oberta a la resta de pobles i ciutats de les
Illes Balears en general. La vocació de capitalitat de Palma no
es pot plasmar en un aïllament construït sobre suposades
superioritats, sinó al contrari, i per això vol compartir la
prestació de determinats serveis que cobreixen les necessitats
dels seus residents. Igualment, Palma s'obre a la resta de pobles
i ciutats, no només d'Espanya sinó d'Europa i de la resta del
món, per cercar llaços de solidaritat i de desenvolupament
comú. Perquè el nou segle reclama dits valors que per

La Llei de capitalitat per a Palma té, a més, una sòlida base
en la Carta Europea de l'Autonomia Local, feta a Estrasburg el
15 d'octubre de 1985, que considera les entitats locals com un
dels principals fonaments en un règim democràtic.
L'autonomia municipal estarà reconeguda a la Constitució
i a la legislació interna de cada estat. Igualment, les entitats
locals tindran llibertat plena en tota matèria que no estigui
exclosa de la seva competència o atribuïda a altra autoritat.
Haurà de ser competència de les autoritats més pròximes a
la ciutadania l'exercici de les competències públiques. Totes
aquestes intencions i les recomanacions estan recollides a la
Carta Europea de l'Autonomia Local. La Constitució Espanyola
de 1978 recull de manera expressa el dret a l'autonomia
municipal, que haurà de ser respectada per tots el òrgans que
integren l'Administració Pública.
Així mateix, la Llei de capitalitat s'inspira en els principis
constitucionals de descentralització, desconcentració i
coordinació de l'Administració amb la finalitat de servir els
interessos generals de la ciutadania així com de facilitar la
participació ciutadana en la gestió dels assumptes locals i la
seva millora, sense perjudici de la unitat de govern i gestió del
municipi.
El ple de l'Ajuntament de Palma va aprovar per unanimitat
de tots els grups municipals dia 31 d'octubre de 2001, impulsar
l'aprovació pel Parlament de les Illes Balears d'un projecte de
Carta municipal, que havia estat consensuada per tots els
portaveus dels grups municipals reunits en la comissió especial
creada a l'efecte l'any 1999.
Reiterada la voluntat de dur endavant la seva tramitació pel
plenari de la corporació municipal dia 22 de març de 2002, es va
fer mitjançant l'actualització en la Llei de capitalitat l'any 2006.
Novament s' aconsegueix així una norma especial, la Llei de
capitalitat de Palma que impulsarà el desenvolupament del
municipi amb un esperit de solidaritat amb els altres pobles de
les Illes.
D'altra banda, el retorn de les competències per l'aprovació
definitiva del planejament general així com altres instruments
al municipi de Palma, es planteja com favorable al principi
d'autonomia local i a la consecució d'una segona
descentralització, es considera convenient i recomanable a
través de l'informe del Consell Insular de Mallorca una lectura
d'estricta legalitat i de clara incidència en els factors d'ordenació
supramunicipal continguts en el Pla Territorial.
L'article 75.10 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
determina i justifica plenament que el municipi de Palma ha de
disposar d'una llei de capitalitat especial establerta pel
Parlament de les Illes Balears. L'Ajuntament de Palma tindrà
iniciativa per proposar la modificació d'aquest règim especial i,
d'acord amb les lleis i el Reglament del Parlament, participarà
en l'elaboració dels projectes de llei que incideixen en aquest
règim especial i ha de ser consultat en la tramitació
parlamentària d'altres iniciatives legislatives sobre el seu règim
especial.
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D'altra part, el ple de l'Ajuntament de Palma va acordar
recuperar el topònim del municipi amb la denominació
tradicional de Palma de Mallorca, en lloc de Palma, que va ser
modificada sense el preceptiu acord plenari que estableix la
legislació aplicable.
Article 1
Derogació de l'article 1.1 de la Llei 8/2008, de modificació
de la Llei de capitalitat de Palma
Se substituirà en tot el text de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, la denominació de Palma per Palma de Mallorca.
Article 2
Incorporació dels articles 72 i 73 a la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma
S'incorporen a la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma, els articles 72 i 73, que varen ser derogats
per l'article 1.2 de la Llei 8/2008, de 5 de juny, i que queden
amb la següent redacció:
"Article 72
1. El Pla general d'ordenació urbana de Palma de Mallorca,
en els termes que regula la legislació urbanística, és
l'instrument rector de l'activitat urbanística de l'Ajuntament
de Palma de Mallorca mitjançant el qual ha de materialitzar
els principis constitucionals d'utilització del sòl d'acord amb
l'interès general i la participació de la comunitat a les
plusvàlues que generi l'acció urbanística del municipi.
2. La competència per a l'aprovació definitiva del Pla
general d'ordenació urbana i dels altres instruments de
planejament urbanístic correspon al municipi de Palma de
Mallorca.
El ple del seu ajuntament és l'òrgan competent per a
l'adopció dels corresponents acords d'aprovació inicial i
definitiva del pla general d'ordenació urbana i del catàleg de
protecció, així com també per a la seva revisió, modificació
i adaptació als instruments d'ordenació territorial.
Pel que fa a l'aprovació, la revisió, la modificació i, si
escau, l'adaptació als instruments d'ordenació territorial de
la resta dels instruments de planejament urbanístic distints
del pla general i del catàleg de protecció, els òrgans
competents seran els establerts per les normes d'organització
municipals, tret que per la legislació estatal i autonòmica
sobre règim local o aquesta llei existeixi una atribució a un
òrgan específic.
3. En el procediment d'aprovació del pla general d'ordenació
urbana i del catàleg de protecció, en el de la seva revisió,
modificació o adaptació als instruments d'ordenació
territorial, s'ha de conferir un tràmit d'audiència específica
al Consell Insular de Mallorca, que s'articularà mitjançant
un informe no vinculant que s'haurà d'emetre en un termini
de dos mesos i en els termes prevists a l'article següent; a
més dels altres tràmits d'audiència o informe a altres
administracions públiques que siguin legalment procedents
en el procediment.

4. L'Ajuntament de Palma de Mallorca ha de donar trasllat
al Govern de les Illes Balears i al Consell Insular de
Mallorca de les resolucions o acords d'aprovació definitiva
dels instruments de planejament a què es refereix l'apartat 2
anterior, dins el termini de quinze dies des de la seva
adopció, tot adjuntant un exemplar degudament diligenciat
de l'instrument que hagi estat objecte de l'esmentada
aprovació definitiva.

Article 73
1. El tràmit d'audiència i informe del Consell Insular de
Mallorca a què es refereix el punt 3 de l'article 72, es
realitzarà una vegada s'hagi produït l'acord municipal
d'aprovació inicial. A aquest efecte l'Ajuntament de Palma
de Mallorca remetrà un exemplar complet de la
documentació que hagi estat objecte de l'esmentada
aprovació inicial per part del Ple.
2. L' informe del Consell Insular de Mallorca s'emetrà per
part de l'òrgan que determinin les seves normes
d'organització, i s'ha de cenyir a les consideracions
oportunes per motius d'interès supramunicipal i de legalitat.
3. En tot cas, i en els termes que regulin les normes
d'organització del Consell Insular de Mallorca, l'Ajuntament
de Palma de Mallorca ha de tenir representació en els òrgans
insulars encarregats de l'emissió de l'informe a què es
refereix el punt 3 de l'article 72."
Article 3
Modificació de l'article 75 de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma
Es modifica l'article 75 de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma que queda redactat de la
forma següent:
"Article 75
1. Correspon a l'Ajuntament de Palma de Mallorca la
declaració d'urgent ocupació dels béns i dels drets afectats
en els supòsits d'expropiació per raons urbanístiques
d'iniciativa municipal previstes a la legislació urbanística o
d'expropiació forçosa i recollides a les determinacions dels
plans.
2. En el cas que opti per aplicar el sistema de taxació
conjunta previst a la legislació urbanística, correspon a
l'Ajuntament de Palma de Mallorca l'aprovació definitiva
del projecte d'expropiació; que implica així mateix la
declaració d'urgència de l'ocupació dels béns o drets
afectats. El pagament o el dipòsit de l'import de la valoració
establerta pel projecte de taxació conjunta habilita per
procedir a ocupar la finca, sense perjudici de la valoració pel
Jurat Provincial d'Expropiació, si s'escau, i de la tramitació
dels recursos que procedeixin respecte del preu just."
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Article 4
Modificació de la disposició addicional única de la Llei
8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de
20 de desembre, de capitalitat de Palma
El punt 3 de la disposició addicional única de la Llei 8/2008,
de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de
desembre, de capitalitat de Palma, queda redactat en els termes
següents:
"3. A l'àmbit territorial de les Illes Balears, la competència
per a l'aprovació definitiva de l'instrument de planejament
urbanístic general del municipi de Palma de Mallorca així
com del planejament derivat correspon al seu ajuntament, en
els termes previstos a la seva llei de capitalitat i a la
legislació de règim local. Pel que fa als instruments de
planejament urbanístic general dels municipis de més de
cinquanta mil habitants correspon a l'òrgan que determinin
les normes d'organització del consell insular corresponent."

Disposició final primera
L'exercici de les competències municipals en matèria
d'aprovació definitiva del planejament urbanístic a què es
refereix l'article 72 de la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de
capitalitat de Palma, d'acord amb la redacció conferida per part
de l'article 1 d'aquesta llei, té plena efectivitat des de la data de
l'entrada en vigor de la present llei; sense cap necessitat
d'adequació prèvia de normes d'organització o funcionament
municipal. En tot cas, s'apliquen les reserves d'atribucions en
favor dels òrgans municipals que estableixi aquesta llei o la
legislació estatal i autonòmica de règim local.
Disposició final segona.
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà d'haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 22 de desembre de 2011.
La secretària general del ple de l'Ajuntament de Palma:
Nieves Téllez García.
Vist i plau, el batle:
Mateo Isern i Estela.

Article 5
Introducció d' una nova disposició addicional a la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma
S'introdueix una nova disposició addicional a la Llei
23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma, amb el
següent contingut:
"Disposició addicional quarta
Als instruments de planejament urbanístic a què es
refereix l'article 72 d'aquesta llei no els és aplicable en el seu
procediment d'elaboració el tràmit d'aprovació provisional
previst a la legislació urbanística."
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, conformement amb l'establert als articles
130 i següents del Reglament de la cambra, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 6006/11, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, de derogació de la Llei
9/2010, de 27 de juliol, a fi de protegir la zona de Son Bosc a
l'Albufera de Mallorca.

Disposició transitòria única
Els expedients de planejament urbanístic que, en el moment
d'entrada en vigor de la present llei, es trobessin en fase
d'aprovació definitiva davant el Consell Insular de Mallorca,
seran objecte d'informe en els termes referits en els articles 72
i 73 de Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de
Palma, d'acord amb la redacció conferida per part de l'article 1
d'aquesta llei.

Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

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

Una vegada emès l'esmentat informe, l'expedient serà
retornat a l'Ajuntament de Palma de Mallorca per tal que adopti
la resolució que correspongui en tràmit d'aprovació definitiva.
A aquest efecte, el Consell Insular de Mallorca, juntament amb
l'informe a què es refereix el paràgraf anterior, trametrà
igualment i als efectes d'economia processal la resta d'informes
que s'haguessin emès per part dels organismes amb
competències sectorials afectades.

D'acord amb allò que preveu el Reglament del Parlament de
les Illes Balears a l'article 130, el Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per Menorca presenta la
següent proposició de llei:
PROPOSICIÓ DE LLEI DE DEROGACIÓ DE LA
LLEI 9/10, DE 27 DE JULIOL, A FI DE PROTEGIR LA
ZONA DE SON BOSC A L'ALBUFERA DE
MALLORCA

Disposició derogatòria
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Queda derogada la disposició transitòria única de la Llei
8/2008, de 5 de juny, de modificació de la Llei 23/2006, de 20
de desembre, de capitalitat de Palma.

La Convenció sobre zones humides d'importància
Internacional, especialment com a hàbitat d'aus aquàtiques
(conegut com conveni Ramsar, 1971) és un tractat
intergovernamental per a l'acció de les diverses autoritats dels
estats signants i per a la cooperació internacional en pro de la
conservació i l'ús racional de les zones humides. Espanya és
Part de la Convenció per Instrument d'Adhesió publicat en el
BOE de 20 d'agost de 1982, i l'Albufera és un dels llocs inclosos
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d'antuvi (Acord del Consell de Ministres de 28 de juliol de
1989, BOE de 8 de maig), a més de formar part de la Xarxa
Natura 2000 (Codi ES0000038) com a ZEPA i UC.

Palma, 15 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

La Convenció, ateses les denúncies rebudes per l'afecció del
projecte de camp de golf de Son Bosc sobre la zona protegida
de S'Albufera, envià una missió d'assessorament (MAR),
número 68. La MAR ha emès un escrit contundent de
recomanacions (novembre 2010) que conclou la incompatibilitat
entre el projecte de camp de golf i la preservació de la zona
protegida.
La MAR coincideix amb els informes tècnics que afirmen
que "la zona de Son Bosc és part integral de l'ecosistema de
S'Albufera" i recomana recuperar la delimitació del parc natural
de l'any 2003 (recomanacions 1, 3 i 7), dóna suport a la
preparació del Pla d'Ordenació dels Recursos Naturals (acord
del Consell de Govern de les Illes Balears de 26 de febrer de
2010), i a l'ampliació de la ZEPA (acord del Consell de Govern
de 9 de juliol de 2010); i, a més, proposa l'ampliació de la UC
(recomanació 9).
Així mateix, la MAR reclama la derogació immediata de la
Llei 9/2010, de 27 de juliol, de declaració d'interès autonòmic
de la construcció del camp de golf de Son Bosc (recomanació
3), apelAlant a les exigències de la Llei bàsica 42/2007, de 13 de
desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat, als articles
6.1 i 6.2 de la Directiva 92143/CEE (Directiva Hàbitats), i al
principi de precaució que regeix en matèria ambiental, d'acord
amb els criteris àmpliament admesos en la comunitat
internacional.
En la línia de les recomanacions, el Govern va culminar la
declaració de ZEPA d'una part significativa de la finca de Son
Bosc (acord del Consell de Govern de dia 26 de febrer de 2011,
BOIB de 15 de març, amb correcció d'errors del 17), una
mesura que obliga a la preservació de l'espai, sense que sigui
possible la descatalogació unilateral per part del Govern.
Així doncs, per al compliment efectiu del tractat
internacional de la Convenció sobre zones humides
d'importància internacional (Ramsar), de la Directiva d'Hàbitats
i de la directiva d'aus (2009/147), i de la Llei 42/07, cal la
derogació de la Llei 9/10, de 27 de juliol, que posa traves a la
tramitació del PORN de l'Albufera i promou un camp de golf
que en resulta incompatible. Aquesta derogació és l'objecte
exclusiu d'aquesta llei.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 31/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a finançament autonòmic de les
administracions locals. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 92/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Llei 4/2008. (Mesa de 25 de gener
de 2012).
RGE núm. 93/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a mobilitat a Mallorca. (Mesa de 25
de gener de 2012).
RGE núm. 118/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política del Govern relativa a
l'avortament. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 132/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'educació infantil.
(Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 133/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'educació. (Mesa de 25
de gener de 2012).
RGE núm. 243/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria sanitària. (Mesa de 25 de
gener de 2012).
RGE núm. 294/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria lingüística. (Mesa de 25
de gener de 2012).
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

Article únic
Queda derogada la Llei 9/10, de 27 de juliol, de declaració
d'interès autonòmic de la construcció del camp de golf de Son
Bosc.
Disposició final
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà que s'hagi publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre finançament autonòmic de les
administracions locals.
El Grup Parlamentari del PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més
per Menorca interpelAla el Govern de les Illes Balears sobre les
transferències de l'executiu autonòmic (via Fons de Cooperació
Local, convenis i convocatòries) per al cofinançament de serveis
municipals.
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Palma, a 5 de gener de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre Llei 8/2008.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Educació del
Govern de les Illes Balears, sobre política general en matèria
d'educació infantil.
El Grup Socialista en el Parlament de les Illes Balears
interpelAla el conseller d'Educació sobre la política general en
matèria d'educació infantil.
Palma, a 12 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

InterpelAlam el Govern de les Illes Balears en relació amb la
seva política pel que fa a la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un desenvolupament territorial sostenible
a les Illes Balears.
Palma, a 10 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre mobilitat a Mallorca.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Educació del
Govern de les Illes Balears, sobre política general en matèria
d'educació.
El Grup Socialista en el Parlament de les Illes Balears
interpelAla el conseller d'Educació sobre la política general en
matèria d'educació a Eivissa.
Palma, a 12 de gener de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

InterpelAlam el Govern de les Illes Balears en relació amb la
seva política de mobilitat a Mallorca.
Palma, a 10 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla la consellera de Salut,
Família i Benestar Social del Govern de les Illes Balears, sobre
política general en matèria sanitària.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre política del Govern relativa
a l'avortament.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla la Sra. Consellera
de Salut, Família i Benestar Social per tal d'informar al
Parlament de les Illes Balears sobre la política general sanitària
del Govern de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa i Més per
Menorca interpelAla el Govern de les Illes Balears en relació
amb la seva política relativa a l'avortament.
Palma, a 10 de gener de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Palma, a 17 de gener de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears, sobre
política general en matèria lingüística.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats per tal d'informar al
Parlament de les Illes Balears sobre la política general del
Govern de les Illes Balears en matèria de política lingüística.
Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 5905/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a democratitzar la Corona. (Mesa
de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 6025/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a salari mínim interprofessional.
(Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 5/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a calendari de pagaments. (Mesa de
25 de gener de 2012).
RGE núm. 122/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a abonament dels bitllets pagats pels malalts de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera que tenen necessitat de
traslladar-se a Mallorca per ser atesos per l'ibsalut. (Mesa de
25 de gener de 2012).
RGE núm. 123/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llei de mecenatge. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 124/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a places residencials. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 125/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria a la xarxa d'escoletes públiques de
primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears. (Mesa de
25 de gener de 2012).
RGE núm. 130/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla estratègic per l'èxit escolar. (Mesa de 25 de
gener de 2012).

RGE núm. 131/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a promoció de polítiques d'igualtat. (Mesa de 25 de
gener de 2012).
RGE núm. 154/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a eliminació de les oficines d'atenció a les víctimes.
(Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 155/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a fons de cooperació local. (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 292/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retirada de l'avantprojecte de llei de modificació de
la Llei de funció pública de l'any 2007 (Ple Parlament). (Mesa
de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 297/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llistes d'espera per a intervenció quirúrgica. (Mesa
de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 334/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a taxes i cogestió aeroportuària a les Illes Balears. (Mesa de
25 de gener de 2012).
RGE núm. 335/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a béns immobles de titularitat pública. (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 336/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a calendari de vacunes únic per a tot l'Estat. (Mesa de 25 de
gener de 2012).
RGE núm. 337/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a educació sexual. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 338/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mapes escolars de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 339/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a integració dels organismes i entitats en matèria
d'emergències. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 340/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Palau de Congressos, a tramitar pel procediment d'urgència.
(Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 341/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració i aprovació d'una nova llei autonòmica per a la
defensa dels consumidors i usuaris a les Illes Balears. (Mesa
de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 342/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a pla d'impuls del sector audiovisual, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 344/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció de les tasques burocràtiques dels docents. (Mesa de
25 de gener de 2012).
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RGE núm. 345/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reducció de terminis i modificació del sentit del silenci en els
procediments de l'Administració. (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 346/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a elaboració d'un pla general de lluita contra el frau fiscal.
(Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 347/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a modificació de la Llei d'ordenació farmacèutica. (Mesa de 25
de gener de 2012).
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Mentre hi hagi monarquia parlamentària, la Corona i els
membres de la Casa Reial han de estar sotmesos a la
fiscalització dels comptes i a un règim d'incompatibilitats,
talment com qualsevol poder públic en una democràcia. Ja
resulta prou distorsionadora l'excepció que un càrrec públic, i un
càrrec públic tan rellevant com el de Cap d'Estat, s'obtingui per
herència. En tot cas, sense entrar en el debat entre República i
Monarquia, el que resulta incontestable és la submissió de tots
els poders públics al control de la sobirania popular.
Les cases reials europees s'han adaptat progressivament a les
demandes de transparència i major democràcia que la ciutadania
reclama, cada vegada més, dels poders públics. La Casa Reial
espanyola no ha realitzat aquesta evolució i actualment és una
de les cases reials més opaques a l'entorn europeu.

2. Les donacions i els regals realitzats a un membre de la
Família o Casa Reial s'entendran realitzats a l'Estat
espanyol. Quant es tracti de béns tangibles d'ús personal i
mentre l'Estat no necessiti disposar-ne, el membre de la
Casa Reial destinatari en podrà fer ús, assumint el cost del
seu manteniment. Hi haurà un registre de béns i drets
patrimonials dels membres de la família Reial i serà de
caràcter públic.
3. Una llei regularà el règim d'incompatibilitats dels membres
de la Família Reial i establirà la prohibició absoluta de fer
servir la seva condició per a l'ús professional o en el tràfic
mercantil. Tots els membres de la Família Reial i els càrrecs
institucionals que obtinguin fons públics no podran tenir
d'altra font d'ingressos més enllà de la gestió del seu
patrimoni personal. Així mateix, la llei regularà les
limitacions en la gestió del seu patrimoni, que no podrà
ubicar-se en jurisdiccions considerades fiscalment opaques
pel Govern i altres organismes internacionals, no podran
invertir en països no democràtics ni podran invertir a través
de societats d'inversions.
4. El Govern ha de referendar els nomenaments civils i militars
de la Casa Reial, els quals estaran sotmesos al règim general
d'incompatibilitats i de compareixences d'alts càrrecs davant
les Corts Generals. Així mateix, s'establirà una total
transparència sobre l'autoria dels discursos del Rei i
l'atribució de les seves declaracions oficials.
5. Suprimir la preferència de l'home sobre la dona en la línia
successòria.
6. El Cap d'Estat ha de deixar de ser immune a la Llei Penal i,
en aquest sentit, l'Estat espanyol ha de retirar les reserves al
Conveni de la Cort Penal Internacional.
7. La llei regularà la inhabilitació del Monarca per part de les
Corts.
Palma, a 16 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

És necessari que la Corona Espanyola es democratitzi. Les
darreres declaracions de la Casa Reial en les quals es mostra
disposada a fer pública part del seus ingressos, no poden quedar
com una concessió de la Casa Reial, sinó com una obligació en
exercici de la transparència.

B)

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca proposa la següent

Exposició de motius

Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a promoure les modificacions normatives escaients per
modernitzar, democratitzar i fer més transparent la Casa Reial.
Aquesta normativa ha de tenir en consideració els següents
punts:
1. Totes les activitats econòmiques de la Casa Reial i el seu
patrimoni seran revisades i auditades pels òrgans competents
del Poder Judicial que ha de fiscalitzar els comptes i la
gestió econòmica. Els seus informes seran públics.
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D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El salari mínim interprofessional és una quantia que marca
el límit que es pot pagar a un treballador o una treballadora per
una jornada laboral a temps complet. Per a l'any 2011 aquest
salari se situava en 641 euros mensuals, 8.979 euros anuals.
Aquesta quantia està per davall dels països europeus més
desenvolupats, per exemple Grècia 862 euros, França 1.365
euros, Bèlgica 1.415 euros.
Segons fons sindicals l'any 2009 aquest salari el rebien
almanco unes 183.000 persones, la majoria joves i dones.
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El salari mínim interprofessional és utilitzat també com a
referència per fixar conceptes retributius en els convenis
laborals.
És un salari constituït des de l'any 1963 i des de l'any 1967
es venia pujant anualment. L'any 1980, amb la aprovació de
l'Estatut de! Treballadors, es va establir la seva revisió anual
prèvia consulta amb els sindicats i la patronal.
El passat dia 28 de desembre el Govern de l'Estat espanyol,
mitjançant una carta dirigida als sindicats més representatius, va
anunciar la congelació del salari mínim interprofessional per a
l'any 2012. És la primera vegada que en 45 anys es congela el
salari mínim. I suposa un incompliment de l'Estatut del
Treballadors en no haver estat acordat amb els agents socials.

Així mateix, el Govern dóna a entendre que seran prioritaris
el pagaments de les obligacions contretes el 2012 respecte de les
obligacions reconegudes en exercicis anteriors, contrariant el
principi prior in tempore, prior in iure.
Per tot això, presentam a debat el següent acord:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar urgentment un calendari de pagaments
seriós i real, que inclogui entre els seus criteris la prioritat per
l'antiguitat en les obligacions reconegudes.
Palma, a 3 de gener de 2012.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Per això el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-Entesa
i Més per Menorca presenta a debat la següent
Proposició no de llei:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

•

El Parlament de les Illes Balears rebutja la decisió del
Govern de congelar el salari mínim interprofessional.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que revisi la seva decisió de congelar el salari mínim
interprofessional i convoqui als agents socials per negociar
i acordar la pujada per a l'any 2012 del salari mínim
interprofessional.

D)

Palma, a 29 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Tots els ciutadans de les Illes Balears tenen dret a una
atenció sanitària de qualitat, eficient i gratuïta. I hi tenen dret
tots per igual, amb independència d'on visquin. És per açò que,
davant la impossibilitat, per raons econòmiques i també de
garantia dels estàndards de qualitat, de poder gaudir de totes les
especialitats mèdiques i de tots els tractaments necessaris a totes
les illes de la nostra comunitat autònoma, el Govern ha vingut
assumint tradicionalment el cost del trasllat a Mallorca dels
malalts de Menorca, d'Eivissa i de Formentera així com dels
acompanyants que necessitin. I també ha assumit el cost dels
bitllets de determinats malalts de qualsevol de les Illes Balears
que, en casos molt especials, necessiten traslladar-se
a centres hospitalaris de referència de la península.

•

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
El Sr. Bauzá, president del Govern de les Illes Balears
declarà, a principis de juliol de 2011, que les empreses de
menys de 10 treballadors tenien dret a cobrar els deutes amb
l'Administració en un termini màxim de 25 dies, dret que es
recolliria en la llei de suport als emprenedors en la qual
treballava el Govern. Això no obstant, finalment, el Decret llei
5/2011, de suport als emprenedors i a la micro, petita i mitjana
empresa de les Illes Balears, no recollí aquesta obligació.
El 21 d'agost, el mateix Sr. Bauzá declarà que cada un dels
proveïdors sabria “quina quantitat i quan” cobraria perquè
s'estava elaborant un calendari de pagaments “seriós i real” per
“no enganyar” ningú. Això no obstant, a dia d'avui, són moltes
les empreses i entitats creditores del Govern que, a les
dificultats de la situació econòmica actual, han d'afegir la
incertesa de no saber ni quan ni com cobraran.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius

Després de gairebé sis mesos en què els malalts de Menorca,
d'Eivissa i de Formentera han hagut de pagar de la seva butxaca
els desplaçaments per ser atesos a l'hospital de Son Espases
(davant la negativa de les agències de viatge a continuar
avançant els bitllets a causa del deute que l'Ibsalut té acumulat
amb elles), el Govern ha anunciat, finalment, que les agències
tornaran a emetre bitllets als malalts que els necessitin. Però res
no ha dit sobre la conveniència del tot justa de retornar els
doblers dels bitllets que, durant tot aquest temps, han hagut de
pagar els malalts que han necessitat de ser atesos a Son Espases.
Haver-se de pagar (en molts de casos, endemés, de manera
reiterada) el bitllet a Mallorca ha significat un greu perjudici
econòmic per als malalts i les seves famílies. I, endemés, el
trasllat gratuït és una condició que ha d'acompanyar
necessàriament, per fer-lo efectiu, el dret dels ciutadans de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera a ser assistits en igualtat de
condicions pel servei públic de salut de les Illes Balears.
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Palma, a 12 de gener de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

Per tot açò el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retornar de manera immediata, i en el termini de
quinze dies, el cost de tots i cadascun dels bitllets que han hagut
de pagar els malalts de Menorca, d'Eivissa i de Formentera que
han hagut de desplaçar-se a Mallorca per ser atesos per l’Ibsalut
per indicació mèdica, o des de qualsevol illa a hospitals de la
península.
Palma, a 12 de gener de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
D'acord amb l'exposició de motius de la Llei 30/2006, de
promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en
situació de dependència, “l'atenció a les persones en situació de
dependència i la promoció de la seva autonomia personal
constitueix un dels principals reptes de la política social dels
països desenvolupats”.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Totes les societats cultes i desenvolupades gaudeixen d'un
ordenament jurídic que facilita als ciutadans que ho vulguin a
contribuir a l'enriquiment del patrimoni cultural colAlectiu. Una
llei de mecenatge ha d'oferir, si és el cas, avantatges fiscals a
aquelles persones, físiques o jurídiques, que vulguin destinar
part dels seus beneficis o del seu patrimoni artístic, mitjançant
cessió o donació, a la comunitat. Una llei de mecenatge ha
d'estimular el reconeixement social envers aquells que
contribueixen a engrossir el patrimoni comú. L'Administració,
en aquests països cultes i desenvolupats, es compromet a tenir
cura i a garantir l'adequada conservació d'aquestes aportacions.
Hi ha d'haver, per tant, un disposició prèvia de l'Administració
envers un llegat que, en multitud d'ocasions, ha representat
l'esforç de tota una vida, en el cas d'alguns colAleccionistes. Una
societat insensible a la bellesa esdevindrà una societat insensible
a la injustícia. És obligació d'aquesta administració oferir als
ciutadans la possibilitat de colAlaborar en la conformació del
nostre patrimoni cultural, també en el desenvolupament de la
investigació, i de fer-ho mitjançant una llei de mecenatge.

Com assenyala aquesta llei, el repte no és altre que atendre
les necessitats d'aquelles persones que, per trobar-se en situació
d'especial vulnerabilitat, requereixen suports per desenvolupar
les activitats essencials de la vida diària, per assolir una major
autonomia personal i poder exercir plenament els seus drets de
ciutadania.
Això, que s'emmarca dins l'exposició de motius de la Llei
30/2006, també passa per oferir uns serveis de residències per
a les persones majors que més ho necessiten.
Donat que a les nostres illes hi ha més de 32.000 persones
que esperen resposta a la seva solAlicitud ja sigui per assignació
econòmica, per una plaça en centre de dia o en una residència.
Donat que està previst que aquest nombre es vagi
incrementant per l'augment de l'esperança de vida de les
persones.
Donat que l'Administració no ha estat capaç d'afrontar el
servei que desenvolupa la Llei d'atenció a la dependència amb
la dotació de més infraestructures assistencials de residències i
centres de dia.
El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
Proposició no de llei:

Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a la
iniciativa de desenvolupar una llei de mecenatge.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una comissió amb la finalitat d'estudiar i redactar
una llei de mecenatge adequada a la nostra realitat i d'acord a les
lleis que vigeixen a l'Estat.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a estimular entre els ciutadans d'aquesta comunitat el
mecenatge, tant i més en uns moments en què els recursos
institucionals són limitats.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a prendre les mesures necessàries per augmentar el
nombre de places de residència i centres de dia a les Illes
Balears.
Palma, a 12 de gener de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

H)

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Exposició de motius

La convocatòria d'ajuts a la xarxa d'escoletes públiques de
primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears per al
sosteniment de places, per al funcionament de serveis educatius
d'atenció primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis
i programes per al curs 2010-2011 no s'ha materialitzat encara.

Les xifres d'abandonament escolar a la nostra comunitat no
solament són una font constant de preocupació per part de totes
les persones que tenen responsabilitats en l'educació, sinó que
la seva reducció i la seva prevenció han de constituir una de les
fites prioritàries de les polítiques educatives que desenvolupa el
Govern balear.

Aquesta convocatòria s'hauria d'haver fet el quart trimestre
d'aquest any 2011 perquè les escoletes han justificar que,
almanco, han tingut obert durant 10 mesos.
Això està posant en greus dificultats a les escoletes en uns
moments en què, a causa de la crisi econòmica i de l'atur, no
s'estan cobrint totes les places creades.
Es dóna de circumstància que la nostra comunitat autònoma
rep del Ministeri d'Educació la quantitat de 2.577.262 euros a
través del Pla Educa3, un pla que es va dissenyar prenent com
exemple el sistema d'educació infantil de les Illes Balears de la
passada legislatura.
És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer la convocatòria d'ajuts a la xarxa d'escoletes
públiques de primer cicle d'educació infantil de les Illes Balears
per al sosteniment de places, per al funcionament de serveis
educatius d'atenció primerenca i per al funcionament
d'activitats, serveis i programes per al curs 2010-2011.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a preveure per al darrer trimestre de l'any 2012 la
convocatòria d'ajuts a la xarxa d'escoletes públiques de primer
cicle d'educació infantil de les Illes Balears per al sosteniment
de places, per al funcionament de serveis educatius d'atenció
primerenca i per al funcionament d'activitats, serveis i
programes per al curs 2011-2012.
Palma, a 12 de gener de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

En aquest sentit, és indispensable que la Conselleria
d'Educació assumeixi la seva responsabilitat de desenvolupar de
forma immediata un seguit d'estratègies i programes que
conformin un pla estratègic per a l'èxit escolar.
Per tot l' anteriorment exposat, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que la Conselleria d'Educació presenti, abans d'abril de
2012, un pla estratègic per a l'èxit escolar que inclogui:
• Les fites de reducció de la taxa d'abandonament escolar i el
termini de consecució d'aquesta reducció, per tal que sigui
avaluable.
• La definició dels indicadors que permetran a totes les
persones i institucions implicades en la consecució d'aquest
pla, fer-ne el seguiment i l'avaluació.
• El Pla tindrà una part específica dedicada a les polítiques
sobre l'educació de la primera infància.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, a través de la Conselleria d'Educació, es faci un
rendiment de comptes anual al Parlament del desenvolupament
del Pla estratègic per a l'èxit escolar.
Palma, a 12 de gener de 2012.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Totes les institucions tenen l'obligació legal de promoure la
igualtat d'oportunitats entre dones i homes i de transversalitzar
la igualtat de gènere en les seves polítiques públiques.
Igualment, totes les institucions, des de les locals, passant per
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les insulars i autonòmiques, s'han d'implicar i coordinar els seus
recursos per socialitzar totes les persones envers la igualtat,
lluitant de manera efectiva contra el sexisme en totes les seves
manifestacions i actituds. La crisi no pot servir d'excusa per
justificar les retallades en les polítiques d'igualtat d'oportunitats
entre dones i homes i no pot ser motiu de baixar la guàrdia.

Exposició de motius

Per això, avui més que mai els organismes d'igualtat són
imprescindibles per desenvolupar polítiques actives d'igualtat
d'oportunitats entre dones i homes i impulsar mesures
correctores de les desigualtats de gènere. Cal assentar les passes
donades en aquesta matèria contra aquells que desprestigien les
polítiques d'igualtat i el feminisme com a teoria política de la
igualtat d'oportunitats que tants de canvis socials, polítics i de
relacions interpersonals entre homes i dones, ha possibilitat.

El servei es prestava a través de dos convenis de
colAlaboració amb el ColAlegi d'Advocats i amb el ColAlegi de
Psicòlegs. El Govern, a principi de legislatura va resoldre
unilateralment els esmentats convenis i declarà a través del
conseller d'Administracions Públiques que s'estava negociant un
nou conveni. A més el conseller Gornés manifestà en més d'una
ocasió en seu parlamentària que, en tot cas, es mantindria el
servei.

Per tot l'anteriorment exposat, el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent

Lluny de tot això, el cert és que el Govern ha suprimit el
servei que es venia donant des de fa més de vint anys a la nostra
comunitat, i a més de resoldre els convenis de colAlaboració amb
els colAlegis professionals esmentats, tampoc no ha buscat una
alternativa per continuar prestant el servei.

Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, a través de l'Institut Balear de la Dona, promocioni
i asseguri la transversalitat de les polítiques d'igualtat del
Govern, la coordinació de les que porten a terme els consells i
els ajuntaments, i que es posi a disposició de les dones víctimes
de violència de gènere i dels seus fills i filles, tots els recursos
assistencials possibles.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que, a través de l'Institut Balear de la Dona, desenvolupi
el Protocol Interinstitucional contra la violència de gènere,
creant la Mesa de seguiment per a la seva avaluació.

Actualment a la nostra comunitat autònoma hi ha deu
oficines d'atenció a les víctimes del delicte ubicades a les
diferents illes (una a Menorca, una a Formentera, una a Eivissa
i set a l'illa de Mallorca).

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a restablir el servei d'atenció a les víctimes del delicte,
a través de les deu oficines existents fins ara a totes les illes, a
través d'un conveni de colAlaboració amb els colAlegis
professionals d'advocats i de psicòlegs. Subsidiàriament, en cas
de no arribar a un acord amb els esmentats colAlegis, el Govern
haurà de prestar el servei directament.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aprovar una nova llei d'igualtat que derogui la Llei per
la dona de 2007, que ha quedat obsoleta arran de l'aprovació de
la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva
de dones i homes, de rang superior.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure la igualtat i la coeducació als centres
educatius, desenvolupant plans coeducatius a les escoles i no
sostenint amb fons públics aquells centres educatius que
promoguin el sexisme a través de la segregació escolar.
Palma, a 12 de gener de 2012.
La diputada:
Rosamaria Alberdi i Castell.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 11 de gener de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
En el mes de gener de 2012, els ajuntaments encara no han
cobrat les partides corresponents a l'any 2011 en concepte del
Fons de Cooperació Local.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

A pesar que el president Bauzá i el conseller Gornés es
varen comprometre davant la FELIB a abonar el 75% de la
partida de 2011, abans que acabés l'any, la realitat ha estat ben
distinta.
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En el mes de novembre de 2011, la conselleria
d'Administracions Públiques va comunicar als ajuntaments que
es pagaria una tercera part d'aquest 75%.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei:

Finalment, en el mes de desembre de 2011, el Govern
comunica als ajuntaments que per poder fer efectiu el cobrament
de la quantitat compromesa per 2011, aquells hauran de fer-ho
a través del confirming amb l'entitat Banesto. Això implica que
els ajuntaments hauran de pagar l'euribor a 3 mesos més el
3,75% , i una comissió del 0,45%, amb un termini de 90 dies.
Tot això suposa un greu incompliment de la llei a més d'un
clar perjudici per als ajuntaments que no cobren el Fons de
Cooperació Local.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a retirar l'Avantprojecte de llei de modificació de la llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que qualsevol modificació de la llei de normalització
lingüística, no s'iniciï si no té el mateix consens social i polític
que va tenir l'any 1986 l'aprovació de l'esmentada llei.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Palma, a 17 de gener de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a pagar sense més retard ni condicions el cent per cent
del Fons de Cooperació Local de l'any 2011, i a iniciar els
expedients de l'any 2012 perquè els ajuntaments puguin cobrar
en temps i forma.
Palma, a 11 de gener de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
En el BOIB de 27 de desembre de 2011 ha estat publicada
la Resolució del conseller d'Administracions Públiques, de 14
de desembre de 2011, per la qual se sotmet a l'audiència de la
ciutadania el nou esborrany d'Avantprojecte de llei de
modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
L'esmentat avantprojecte ha rebut milers d'alAlegacions en
contra de l'esmentada modificació per diferents motius tant
polítics com jurídics. El Grup Parlamentari Socialista s'oposa
des d'un punt de vista polític a una reforma feta sense consens
ni diàleg i, sobretot, perquè trenca el model lingüístic que
pacíficament ha estat aplicat a la nostra comunitat els darrers
vint-i-cinc anys, des de l'aprovació de la Llei de normalització
lingüística.
Per altra banda i, des d'un punt de vista jurídic, la reforma
pretesa vulnera la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic i la Carta
Europea de les llengües regionals o minoritàries de 5 de
novembre de 1992.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
M)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Exposició de motius
Les darreres dades oficials ofertes per la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social, datades a31 de desembre de
2011, en relació amb llistes d'espera quirúrgiques i de consultes
amb especialistes hospitalaris, reflecteixen un augment en tots
els seus paràmetres sense precedents en la història de la sanitat
de les Illes Balears i, per tant, una pèrdua de qualitat assistencial
i de qualitat de vida per a tots els ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears.
En aquests moments, segons les dades oficials, hi ha 14.089
persones en llista d'espera quirúrgica (2.096 persones més que
el març de 2011), amb una xifra especialment preocupant de
466 persones amb espera superior a 180 dies i amb una demora
mitjana de 74,30 dies (23 dies més que el març de 2011); dades
que es tradueixen en una dilatació innecessària del sofriment del
pacient i/o de la seva incapacitat temporal.
Atès que ara, segons les dades oficials, hi ha 61.406
persones en llista d'espera per una cita a consultes externes
(20.670 persones més que el març de 2011), amb 21.945
persones en espera superior a 60 dies (17.102 persones més que
el març de 2011) i amb una demora mitjana de 60.50 dies (30
dies més que el març de 2011).
Atès que l'atenció sanitària als ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears, que necessiten atenció quirúrgica, una consulta
amb l'especialista hospitalari o una prova complementària
empitjora greument.
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Atès que la gestió sanitària de la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social en relació amb les llistes d'espera
demostra ser insuficient i deixa en situació precària l'atenció
sanitària dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Atès l'incompliment del Decret 83/2006, de 22 de setembre,
de garanties dels terminis màxims de resposta a l'atenció
sanitària especialitzada programada i no urgent en el Servei de
Salut de les Illes Balears.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears lamenta l'augment dels
temps d'espera per accedir a una intervenció quirúrgica, a una
consulta amb un especialista hospitalari o a una prova
diagnòstica, i considera especialment greu i inadmissible la
xifra de 466 pacients que esperen més de sis mesos per a una
intervenció quirúrgica.
2. El Parlament de les Illes Balears considera prioritari millorar
el temps d'espera quirúrgic, per accedir a una consulta amb
especialista hospitalari o a una prova diagnòstica.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a iniciar amb urgència un pla de xoc
contra les llistes d'espera sanitàries, aprofitant al màxim els
mitjans tècnics i el recursos humans al seu abast i dins el marc
que fixa el Decret 83/2006, de 22 de setembre, de garanties dels
terminis màxims de resposta a l'atenció sanitària especialitzada
programada i no urgent en el Servei de Salut de les Illes
Balears, per evitar el deteriorament progressiu assistencial.
4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a complir del Decret 83/2006, de 22
de setembre, de garanties dels terminis màxims de resposta a
l'atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el
Servei de Salut de les Illes Balears.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a realitzar, durant el primer trimestre
d'aquest any, una campanya de difusió als centres assistencials
i en diferents mitjans de comunicació del Decret 83/2006, de 22
de setembre, de garanties dels terminis màxims de resposta a
l'atenció sanitària especialitzada programada i no urgent en el
Servei de Salut de les Illes Balears, perquè els ciutadans pugin
conèixer els seus drets recollits en aquest decret.
6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a facilitar tots els tràmits perquè els
ciutadans que ho solAliciten puguin acollir-se al Decret 83/2006,
de 22 de setembre, de garanties dels terminis màxims de
resposta a l'atenció sanitària especialitzada programada i no
urgent en el Servei de Salut de les Illes Balears.
Palma, a 18 de gener de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
El predomini del sector turístic a la nostra economia, unit al
fet pluriinsular, fa que el transport aeri sigui de summa
importància per a la nostra comunitat autònoma, sent decisiu en
el desenvolupament del nostre progrés econòmic i social, així
els poders públics han de propiciar les millors solucions que
facilitin el moviment de persones i mercaderies.
El 90% de visitants arriben a la nostra comunitat autònoma
via aèria, per tant, el transport aeri i les seves infraestructures a
les nostres illes són matèria estratègica.
La condició insular ens dóna un clar aspecte diferenciador,
concedint una importància singular a la gestió dels nostres
aeroports, alineant-se amb els objectius del model turístic que
es desitja, juntament amb les necessitats del trànsit de residents,
fent que el funcionament dels nostres aeroports sigui matèria
estratègica, per això, en matèria de transport aeri un dels
principals objectius del Govern de les Illes Balears sigui tenir
una participació determinant en la gestió dels aeroports de les
nostres illes, l'anomenada cogestió aeroportuària.
A més a més, cal destacar que la indústria del transport aeri
i les seves infraestructures són també de cabdal importància en
el nostre devenir econòmic.
Un altre aspecte important al respecte són les anomenades
taxes aeroportuàries, aquestes corresponen al Govern de l'Estat,
cal destacar les importants pujades que han sofert en els darrers
anys, el seu encariment fa perdre competitivitat i posicionament,
i fins i tot provoca que els preus dels bitllets aeris no puguin ser
més competitius.
Per tant la nostra connectivitat i la nostra competitivitat
estan en joc.
Cal destacar que en el Primer Fòrum dels Arxipèlags dut a
terme a Santa Cruz de Tenerife el mes de gener del present any,
els presidents dels govern de les comunitats autònomes de les
Illes Balears i de les Illes Canàries consensuaren, entre d'altres,
solAlicitar al Govern central el manteniment de les bonificacions
actuals de les taxes aeroportuàries, a més, varen deixar clar que
volen tenir una participació activa en el nou model de cogestió
aeroportuària.
El passat dia 16 de gener del present any, després de la
reunió mantinguda, el president del Govern de les Illes Balears,
Sr. José Ramón Bauzá, i la secretaria d'Estat de Turisme, Sra.
Isabel Borrego, anunciaren públicament, entre d'altres, que el
Govern de les Illes Balears i el Govern central defensen la
reducció de les taxes aeroportuàries per als aeroports de la
nostra comunitat autònoma; destacaren que les Illes Balears
competeixen amb desigualtat amb altres països que tenen taxes
aeroportuàries inferiors, i remarcaren la necessitat de reduir-les
per poder ser més competitius. A més la secretaria d'Estat va
manifestar estar d'acord amb un tractament diferencial a
determinats aeroports, com els de les Illes Balears.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears dona suport al Govern de les
Illes Balears en la solAlicitud al Govern de l'Estat de la
bonificació de les taxes aeroportuàries per als aeroports de la
nostra comunitat autònoma.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de les
Illes Balears en la solAlicitud al Govern de l'Estat de la
participació de les nostres institucions en la gestió dels
aeroports de les nostres illes.
Palma, a 19 de gener de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aplicar polítiques de racionalització en la gestió dels
immobles de què disposa, tant en règim de lloguer com en
propietat, per tal que, sempre que aquestes mesures no afectin
la prestació dels serveis públics als ciutadans, es redueixi la
despesa en lloguers dels quals es pugui prescindir, s'obtingui
liquiditat mitjançant la cessió, la venda o el lloguer d'immobles
que no siguin necessaris, i s'avanci en matèria de no-dispersió
dels serveis que afectin els ciutadans.
Palma, a 19 de gener de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La situació econòmica i financera actual fa necessari que
l'Administració pública de la comunitat autònoma apliqui
polítiques d'estalvi i de contenció de la despesa pública. Amb
aquesta línia el Govern de les Illes Balears ja ha pres tota una
sèrie de mesures que han suposat un vertader replantejament de
l'Administració pública, del sector públic instrumental i dels
diferents recursos econòmics que els sustenten.
Al Pla de Sanejament aprovat pel Ministeri d'Economia al
començament de la present legislatura, es fixà la gran
importància que té la realització d'una anàlisi de tots els lloguers
d'immobles contractats per l'Administració autonòmica, que es
troben dispersats arreu de totes les illes, i que en la actualitat
suposen el pagament d'uns lloguers difícils d'assolir.
Per altra banda, la necessitat d'una major liquiditat per fer
front a les obligacions contretes durant la legislatura anterior, fa
necessari que el Govern de les Illes Balears es pugui plantejar
la possibilitat de vendre béns immobles de titularitat pública que
no siguin estrictament necessaris per a la prestació d'un servei
públic.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Tenir un calendari de vacunes únic a Espanya és una vella
aspiració dels professionals relacionats amb el món de les
vacunes. No obstant això, i a pesar que ja l'any 1996 les
autoritats sanitàries espanyoles van prendre cartes en l'assumpte,
el problema encara no s'ha resolt.
Suposa una gran incongruència que existeixin calendaris de
vacunes tan diferents en un mateix país. Hi ha dinou calendaris
diferents (disset comunitats i dues ciutats autònomes).
L'Associació Espanyola de Pediatria (AEP) i l'Associació
Espanyola de Vacunologia (AEV) s'han posicionat
conjuntament en favor del calendari de vacunació únic per a tot
el territori espanyol.
L'existència d'un calendari únic suposaria un pas més en el
manteniment del principi d'equitat en la prevenció de la malaltia
i en l'oferta de salut a la població eliminant desigualtats en
aquest sentit. S'evitaria que per la mateixa vacuna una família
hagi de pagar en unes comunitats i en unes altres sigui
subvencionada.
D'altra banda, les diferències en els calendaris i les queixes
per la falta d'equitat repercuteixen negativament en la percepció
de la societat sobre els programes de vacunació i condicionen
actituds de desafecció cap a les vacunes que posen en risc la
factibilitat d'aquests programes. A més a més dificulta l'estalvi
que suposaria la compra centralitzada de determinades vacunes.
Per tot això es formula la següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància d'un
calendari de vacunes únic per a tot l'Estat donat que l'existència
de calendaris múltiples genera confusió en la població i
contribueix a la desafecció en relació amb les vacunes.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
la implantació del calendari de vacunació únic per a tot el
territori espanyol, atès els múltiples beneficis que suposaria per
al conjunt de la societat.
Palma, a 19 de gener de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Diversos estudis sobre les relacions sexuals d'adolescents i
joves alerten d'una progressiva banalització dels riscos en
alguns comportaments sexuals, de manera que malgrat ser la
generació més i millor informada de la història, aquesta
informació no es tradueix en un descens de les conductes de
risc.
Al contrari, estudis i estadístiques indiquen que s'ha relaxat
l'ús de preservatius i anticonceptius i conseqüència d'això són
l'increment de noves infeccions de VIH, la reaparició de
malalties venèries que es consideraven pràcticament extingides,
com la sífilis i la gonorrea, i l'augment sostingut del nombre
d'avortaments voluntaris en menors de 19 anys així com
l'augment del consum de la píndola del dia després.
Avui continua sent necessari conscienciar els joves i
adolescents de la importància de prendre mesures per prevenir
conductes de risc en les relacions sexuals, a més del risc
d'embarassos no desitjats.
Atès que estudis i estadístiques evidencien la necessitat de
mesures concretes, presentem per al seu debat en ple la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar, impulsar i realitzar campanyes informatives
específiques per a joves i adolescents que sensibilitzin i
conscienciïn de la importància d'usar preservatius i
anticonceptius per prevenir conductes de risc en les seves
relacions sexuals.
Palma, a 19 de gener de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

1129

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Els canvis que s'estan produint a la nostra societat al llarg
d'aquests anys i l'augment constat, que es deu en gran part al
fenomen migratori ( ara comença a davallar), de la població en
edat escolar fan necessari, una vegada més l'adequació de la
demanda escolar a l'oferta que ha de donar la nostra comunitat
autònoma i, per tant, l'elaboració d'un mapa escolar de les Illes
Balears.
La Conselleria d'Educació i Cultura s'ha de plantejar aquest
repte tot concretant la planificació de l'oferta escolar.
La planificació d'aquesta oferta s'ha de dur a terme a partir
d'un objectiu fonamental que la Conselleria d'Educació i Cultura
ha de assumir com a principi bàsic i prioritari: aconseguir una
millora de la qualitat de l'educació.
Aquesta millora ha de poder arribar a tothom sense cap tipus
d'exclusió. Per tant, estaran presents els principis de qualitat i
equitat, condicions bàsiques que sempre hauran de tenir-se en
compte a l'hora d'elaborar la planificació de l'oferta escolar.
Aquesta ha d'anar encaminada a cobrir la demanda de la
societat actual, societat caracteritzada per la creixent
importància de la informació i el coneixement del
desenvolupament econòmic i social.
El juliol de 2009, en resposta de la llavors consellera
d'Educació a una pregunta del Grup Popular en el Parlament, es
comunicava que els mapes escolars de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera estaven en fase final de disseny de la web
de la Conselleria, i que tot just es poguessin acabar en format i
en contingut, es farien públics.
En teoria, i també d'acord amb informacions oficials, aquests
mapes escolars s'havien integrat amb les esmenes formulades
pels diferents consells escolars de les Illes Balears, tot amb
l'objectiu i la premissa que el mapa escolar fos dinàmic i
fàcilment modificable cada any.
La versió preparada per la Conselleria d'Educació havia
d'estar disponible a la pàgina web ja el juliol de 2009, per tant
du un considerable retard.
Consultat aquest recurs a Internet, no apareixen aquests
documents, fonamentals per a una correcta planificació de les
infraestructures educatives.
Finalitzada l'anterior legislatura el Govern del tripartit no ha
publicat el mapa escolar de les Illes Balears.
Els partits d'esquerres sempre fan bandera que la seva
prioritat és l'educació i la cultura. Fets objectius com aquests
demostren la seva estima per la formació.
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Així, el Grup Popular presenta la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar en el Parlament de les Illes Balears els
mapes escolars de les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i
Formentera.
Palma, a 19 de gener de 2012.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La millora contínua en la gestió d'emergències fa
recomanable adoptar mesures per coordinar amb més eficiència
l'actuació conjunta que els diferents organismes han de fer per
afrontar qualsevol tipus d'emergència.
El telèfon únic 112 va crear en el seu moment una
plataforma tecnològica que permet compartir dades en temps
real entre tots els intervinents a fi i efecte de conèixer l'evolució
exacta de l'incident a gestionar, entre d'altres qüestions.
Fins ara aquesta integració era tecnològica, a través de
sistemes telemàtics, i ara potser es fa necessari avançar en la
integració presencial en el sistema de gestió, seguint la línia
marcada per la normativa autonòmica i europea, segons la qual
el telèfon 112 constitueix l'únic sistema de recepció i gestió de
les telefonades d'urgències i emergències en l'àmbit de les Illes
Balears.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar en el procés de millora de la gestió
d'emergències i a fomentar especialment la integració dels
diferents organismes i entitats intervinents en el sistema de
gestió d'emergències, tant pel que fa a la integració tecnològica
com a la presencial.
Palma, a 19 de gener de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Motivació del procediment d'urgència: Ateses les
circumstàncies econòmiques actuals i la necessitat de potenciar
el turisme com a locomotora del creixement de les nostres illes
es fa necessari activar de manera urgent el projecte del Palau de
Congressos.
El Partit Popular, conscient que el turisme és el motor
fonamental de nostra economia i de la imperiosa necessitat de
desestacionalitzar dit sector, inicià l'any 2003 les diferents
gestions necessàries per dur a terme un palau de congressos a
Palma de Mallorca.
Malgrat que es tracta d'un equipament de cabdal importància
per a les Illes Balears, al llarg d'aquests anys ha sofert diferents
entrebancs que han posat en perill la seva realitat. Part de les
empreses que integraven la UTE encarregada de construir i
gestionar l'equipament ja no forma part d'aquest projecte. Els
impagaments varen arribar fins i tot a aturar les obres. Mentre
molts sector de l'economia tenen nul creixement, el turisme ha
demostrat ser una locomotora que tira endavant amb un
creixement proper al 2,8% i es perfila com a puntal per la
creació de riquesa i llocs de feina.
És per això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de las Illes Balears insta el Govern de les Illes
Baleares a convocar un nou concurs per a la continuació de la
construcció i la futura gestió del Palau de Congressos així com
de l'hotel annex en el termini de temps més breu possible a fi de
garantir la finalització i l'operativitat d'aquesta infraestructura
de cabdal importància per a la desestacionalització del turisme
a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears constata mitjançant les
diverses accions que ha dut a terme l'executiu l'aposta ferma,
definitiva i contundent per promoure i desestacionalitzar el
turisme, motor de l'economia balear.
Palma, a 19 de gener de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Exposició de motius

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L'actual Llei 1/1998, de 10 de març, de l'Estatut dels
consumidors i usuaris de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, amb el pas del temps ha esdevingut una norma que ja
es troba superada per la realitat normativa generada
posteriorment a la seva entrada en vigor fa gairebé catorze anys.

V)

El context econòmic, comercial, social i normatiu que afecta
consumidors i usuaris de les nostres illes ha experimentat canvis
notables. Des d'aquella data s'han aprovat noves lleis en matèria
de consum que han culminat en l'aprovació del Reial Decret
1/2007, de 16 de novembre, per qual s'aprova el text refós de la
Llei general de defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis
complementàries.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la necessitat
d'impulsar el més aviat possible actuacions encaminades al
sector audiovisual a les Illes Balears.

En conseqüència i per tal d'adaptar la legislació autonòmica
als estàndards d'aquesta darrera llei, seria convenient que el
Govern de les Illes Balears elaborés una nova norma relativa a
la defensa dels consumidors i usuaris a les nostres illes que
tingués com a objectius primordials:
• Tutelar normativament els drets dels consumidors davant les
formes de contractació que s'han generalitzat actualment,
incidint de manera especial a garantir el dret de l'usuari a
rebre tota la informació adient prèviament a la contractació.
• Imposar una actitud més activa per part de les
administracions públiques sobre les clàusules abusives
incloses en alguns contractes.
• En matèria de procediment, aclarir i simplificar el
procediment de mediació.
• En matèria de disciplina de consum, adaptar el quadre actual
d'infraccions a les noves realitats del mercat actual.
• També procedeix adaptar el quadre de sancions per tal
d'obtenir una major eficàcia dissuasiva.
• Recollir un increment de les capacitats d'intervenció de les
administracions locals, més properes als ciutadans, a fi
d'implantar un sistema de protecció dels consumidors més
eficaç.
• I, finalment, potenciar l'associacionisme de consum.

El sector audiovisual és un sector estratègic que du
vinculada una indústria directament relacionada amb el sector
i tot un seguit de serveis complementaris al voltant.

Considerem que tots aquest punts haurien de ser revisats i
desenvolupats en concordança al moment present per una nova
regulació, sempre dins el marc competencial que té la nostra
comunitat en matèria de consum i perseguint una major
seguretat jurídica i una millor defensa dels drets dels
consumidors i usuaris a les Illes Balears.
Ateses aquestes consideracions, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i aprovar una nova llei reguladora de la
defensa dels consumidors i usuaris a les Illes Balears.
Palma, a 18 de gener de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El sector audiovisual és aquell el negoci del qual consisteix
en la creació, producció, distribució i exhibició de continguts en
format àudio o vídeo.

El sector audiovisual, en general, pot ser considerat com un
nou jaciment d'ocupació amb potencial de creixement, de
generació de llocs de feina i amb espai per al naixement de nous
projectes empresarials. A més, és un sector sostenible intensiu
en coneixement i noves tecnologies i que pot suposar una
indústria en què les Illes Balears tenen encara una oportunitat de
posicionar-se i d'ocupar un lloc avantatjós a nivell nacional i
internacional.
Les Illes Balears compten amb una sèrie d'avantatges
competitius i de valors afegits que suposen una posició de
privilegi respecte d' altres destinacions: climatologia, encant
paisatgístic divers, comunicacions, així com una iniciativa
privada dins el sector liderada per entitats com la Mesa
Audiovisual i el Cluster del sector audiovisual, que juntament
amb una gran varietat d'empreses locals, destaquen per la seva
professionalitat i el seu prestigi internacional.
A més, tampoc no podem oblidar el benefici econòmic i de
promoció que suposa per a qualsevol localització el fet que una
producció audiovisual s'hi dugui a terme ja que implica que
almenys un 30% del cost total de la producció queda en el
territori i l'afluència turística pot veure's incrementada fins a un
54%.
En moltes ocasions la manca de conscienciació sobre la
importància d'aquesta indústria per part de les administracions,
el desconeixement de les seves necessitats o la manca de
coordinació interadministrativa fa que la mateixa administració
en lloc de ser una aliada del sector privat, els en dificulti la tasca
amb traves burocràtiques i de procediment administratiu, cosa
que ens fa perdre posicions front a altres destinacions que sí han
pres plena consciència de la importància de donar suport al
sector.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dissenyar i posar en marxa un pla d'impuls del sector
audiovisual que prevegi aspectes fonamentals com ara la
simplificació administrativa, la coordinació entre els diferents
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departaments i administracions afectats, la promoció del sector
i la previsió d'incentius públics i privats per activitat econòmica.
Palma, a 18 de gener de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

La simplificació administrativa necessita del catalitzador de
la celeritat per servir a un objectiu bàsic: la reducció de l'espera
dels administrats en l'obtenció de l'autorització administrativa
en determinats procediments.
Els avanços en el camp del dret administratiu també han
d'ajustar-se a la realitat dels temps. Cal redoblar esforços per
escometre, amb la major urgència, aquelles reformes que
possibilitin i no impedeixin, donin celeritat i no retardin,
certitud en comptes d'inseguretat, a aquelles vies que la llei
permeti i la voluntat política acordi. L'interès públic ho
demanda.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
La quantitat d'informes, plans i documents merament
estadístics i informatius que han d'emplenar els docents de tots
els nivells educatius s'ha vist considerablement augmentat els
darrers cursos escolars.
Reduir la quantitat d'informes, plans i documents merament
estadístics i informatius que han d'emplenar els docents de tots
els nivells educatius millorarà el sistema educatiu i
rendibilitzarà el treball dels professors afavorint el
desenvolupament del treball pròpiament docent i l'atenció
directa als alumnes.
És per aquests motius que el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reduir al mínim imprescindible la quantitat de tasques
burocràtiques que duen a terme els docents, en benefici de la
dedicació específica a la docència.
Palma, a 18 de gener de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
En l'actualitat hi ha una imperiosa necessitat d'escometre les
reformes necessàries per impulsar, des de l'Administració, i en
honor del principi d'eficàcia i eficiència, la resolució dels
expedients de solAlicitud el més aviat possible que la llei faci
possible.

El Govern de les Illes Balears ja ha iniciat una llera, el del
Pla director de la simplificació administrativa, que pretén
escometre una necessària modernització de la nostra
administració autonòmica amb l'objectiu que pugui servir millor
a l'interès general dels ciutadans de la comunitat.
La Llei 30/1992 LPAC a nivell estatal i les seves posteriors
reformes, especialment de 1999; el posterior Decret 100/2001
a nivell autonòmic i la regulació general de la Llei 3/2003, de 26
de març, de règim jurídic de l'administració de la CAIB, van
iniciar una senda “simplista”, més centrada a assegurar
l'intervencionisme que a servir els administrats més
eficientment.
És per això que es fan necessàries mesures administratives
que incideixin en la celeritat de la via administrativa, per ser
conseqüents amb els principis d'eficàcia i eficiència entre
l'Administració de Balears i els seus administrats.
Els actes administratius que inauguren l'expedient,
escometen múltiples tràmits fins obtenir un pronunciament de
l'administració autoritzant, en molts casos, les dilacions,
impossibiliten la immediata engegada d'una activitat, o
l'autorització de l'Administració per a qüestions poc
transcendentals. En cas de no produir-se l'acte exprés de
l'Administració, haurà d'entendre's que el silenci és “positiu”,
exceptuant el que està disposat per l'article 51 de l'esmentada
Llei 3/2003, de 26 de març.
Efectes del silenci
En els procediments iniciats a solAlicitud de persona
interessada, el transcurs del termini habilitat per resoldre el
procediment i notificar la resolució sense que s'hagi notificat la
resolució expressa faculta la persona interessada per entendre
estimada la solAlicitud per silenci administratiu, excepte en els
procediments següents, en els quals s'ha d'entendre desestimada:
a) Els procediments per a la concessió d'ajudes i de subvencions
públiques.
b) Els procediments prevists en una norma amb rang de llei o en
una norma de dret comunitari.
La falta de concreció de l'apartat b) és manifestament
millorable. Per això seria desitjable el disseny d'un elenc de
matèries en les quals el silenci anés positiu, enumerant la durada
màxima i el règim de silenci positiu de determinats
procediments.
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Per això el Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, dins del Pla director de simplificació administrativa
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, introduir
mitjançant els necessaris canvis legals oportuns, el criteri
general del “silenci positiu” en la resolució del major nombre
possible de tràmits administratius, creant a aquest efecte i en
honor dels principis de transparència, celeritat i eficiència, una
disposició per la qual es permeti conèixer a cada conselleria el
procediment en qüestió, el termini màxim de resolució i els
efectes del silenci administratiu.
Palma, a 19 de gener de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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Segons els tècnics del Ministeri d'Hisenda si s'aconseguís
reduir l'economia submergida del nostre país en deu punts, fins
a situar-la al nivell dels nostres veïns europeus, suposaria un
increment dels ingressos a nivell nacional de 38.500 milions
d'euros anuals i, en el cas de Balears, suposaria 967 milions
d'euros anuals.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un pla general de lluita contra el frau fiscal en
colAlaboració amb el Govern de l'Estat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè treballi conjuntament amb el Govern d'Espanya
per tal d'impulsar mesures que suposin un major control del frau
fiscal, tant en els imposts generals de l'Estat com en els tributs
que gestiona directament la comunitat autònoma, així com
també en la reducció de l'economia submergida.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Z)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Palma, a 19 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Exposició de motius

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

La manca de liquiditat que pateixen en l'actualitat totes les
administracions públiques a causa, en bona mesura, de la
davallada dels ingressos tributaris, esdevé en un greu problema
per a l'economia de la comunitat autònoma, ja sigui pel que
representa en el control del dèficit, com pel que significa en els
retards en el pagament de les factures als proveïdors i a altres
institucions públiques.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Des que va començar la crisi econòmica l'any 2007 el
Govern balear ha vist com baixaven de forma progressiva els
seus ingressos per la via de la recaptació dels tributs autonòmics
gestionats per la comunitat autònoma de les Illes Balears. De
fet, s'ha passat dels 857,8 milions d'euros de finals de 2007, als
381 milions d'euros que va recaptar l'Agència Tributària de les
Illes Balears (ATIB) l'any 2011, el que significa un total de
476,7 milions menys.

Són ja diverses les comunitats autònomes que a partir de
2005 han anat modificant les seves lleis d'ordenació
farmacèutica (Extremadura 2006, Aragó 2010, Astúries 2007,
Galícia 2006, La Rioja 2006, Canàries 2006), un procés
d'adaptació a la jurisprudència sorgida amb posterioritat a les
lleis inicials i també derivat de la pràctica adquirida durant la
vigència d'aquestes primeres lleis.

Des de l'actual executiu autonòmic s'han fet passes molt
importants en la reducció de la despesa pública a fi d'anar
compassant les despeses amb els ingressos reals. S'han aplicat
mesures de rigor pressupostari, d'austeritat i d'optimització de
la despesa pública; mesures que també han de venir
acompanyades d'altres en la línia de millorar els ingressos.
En aquest sentit, segons els tècnics del Ministeri d'Hisenda
(Gestha) l'economia submergida mou a Baleares prop de 5.000
milions d'euros, incloent els 1.700 milions corresponents al frau
de caràcter laboral. A això s'hi haurien d'afegir els quasi 50.000
lloguers submergits que, segons Gestha, hi ha a les Illes Balears
i que representen quasi el 60% del total.

Exposició de motius

Però Balears encara no s'ha sumat a aquesta renovació
normativa. La Llei 7/1998, d'ordenació farmacèutica de les Illes
Balears, ha sofert modificacions puntuals durant la seva
vigència, però mai no se n'ha fet un abordatge integral i
coherent. Aleshores, l'experiència adquirida al llarg de la seva
vigència ens fa concloure que hi ha aspectes que no estan prou
clarificats i que són origen d'una certa conflictivitat, com són els
aspectes relatius als amidaments, les cotitularitats, els barems,
els còmputs de població, etc.
També seria convenient afavorir una simplificació dels
procediments administratius i adaptar la norma als nous avanços
produïts en matèria d'atenció farmacèutica (sociosanitaris,
seguiments farmacoterapèutics, recepta i llibres electrònics,
atenció domiciliaria, etc.).
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D'altra banda, també és susceptible de revisió el sistema
d'autorització de noves oficines de farmàcia i el seu
procediment d'adjudicació.
Consideram, en definitiva, que la llei en vigor no dóna
solucions àgils i eficaces a molts dels problemes que es
plantegen en relació amb l'ordenació farmacèutica, i la
normativa que desenvolupa la Llei 7/1998 també pateix
limitacions per no poder entrar en contradiccions amb la llei, per
una qüestió de jerarquia normativa. Per tant, es fa necessària
una revisió integral de la norma reguladora de l'ordenació
farmacèutica a la nostra comunitat des d'una perspectiva més en
consonància amb la realitat actual.
Ateses aquestes consideracions, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar i aprovar una nova llei d'ordenació
farmacèutica i, tot seguit, a emprendre el desenvolupament
reglamentari corresponent.
Palma, a 18 de gener de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 6021/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a les despulles de Franco, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 23/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relativa a descartar la creació d'un port
esportiu a Sant Elm, amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 25 de gener
de 2012).
RGE núm. 119/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a macroampliació del moll de Son
Serra de Marina, amb tramitació davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 25 de gener de
2012).
RGE núm. 126/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport al gremi d'editors, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener
de 2012).
RGE núm. 127/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estímul a la lectura, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 de gener
de 2012).

RGE núm. 128/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a institució de la setmana Ramon Llull, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
25 de gener de 2012).
RGE núm. 129/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures per donar suport al món industrial, amb
tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25 de
gener de 2012).
RGE núm. 156/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a construcció d'una depuradora al terme municipal de
Ferreries (Menorca) i adopció de mesures contra la
contaminació d'aigües de Trebalúger, amb tramitació davant
la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa
de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 165/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconstrucció dels marges de la Serra de
Tramuntana, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 242/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a relació del Govern amb les
entitats i associacions balears no residents a Mallorca, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 25 de gener de 2012).
RGE núm. 343/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a activació de la Comissió Interdepartamental per a les
polítiques de joventut, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 25 de gener de
2012).
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
La Llei 52/207, de 26 de desembre, coneguda com Llei de
la memòria històrica, a l'article 16 sobre el Valle de los Caídos,
aprovat amb 394 vots a favor en el Congrés dels Diputats,
estableix a l'apartat segon que s'han de prohibir els actes de
naturalesa política exaltadors de la Guerra Civil, del seus
protagonistes o del franquisme.
Resulta del tot impossible que el Valle de los Caídos no
resulti un lloc en el qual es realitzin actes exaltadors de la
Guerra Civil, si en aquest indret continua enterrat el general
Francisco Franco, que va ser un dels militars colpistes principals
que es varen sublevar contra el govern de la II República
democràticament elegit i legalment constituït, el principal
responsable de la repressió posterior i el qual va ostentar el
càrrec de cap d'Estat durant 36 anys de dictadura.
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Després de 36 anys de la defunció del dictador Franco, un
gest de normalització democràtica seria que les seves despulles
no estiguessin enterrades a un recinte que és patrimoni de
l'Estat.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca proposa la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
Espanyol a realitzar les gestions necessàries i LES
modificacions normatives escaients, perquè les despulles del
dictador Francisco Franco siguin traslladades del Valle de los
CaÍdos al lloc on designi la seva família.
Palma, a 28 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
El Club Nàutic de Serra Nova planteja una ampliació del
moll de Son Serra de Marina en el municipi de Santa Margalida
(Mallorca) que passaria dels 128 amarraments actuals a més de
400, una actuació de gran envergadura que incidiria
negativament les dinàmiques del litoral a la zona i la fesomia de
Son Serra.
Tot el perímetre del port actual és lloc d'interès comunitari
(LIC) i, com a tal, està protegit dins la xarxa Natura 2000 de la
Unió Europea. La delimitació respecta una zona d'intervenció
que permetria petites reformes o ampliacions no substancials,
però no una actuació d'aquesta magnitud, que afectaria
inevitablement els valors del LIC.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
El Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears, en
sessió de dia 29 de març de 2011, desestima la solAlicitud de
l'entitat Mar de Sant Elm, SL per a la construcció i explotació
d'una dàrsena esportiva al port de Sant Elm (municipi
d'Andratx) per l'afecció a la badia de S'Algar, al LIC del Serral
d'en Salt i al Parc Natural de Sa Dragonera, i per la proximitat
al port d'Andratx.
Es tractava d'un expedient de 1975, en el qual la promotora
fins i tot havia demanat la devolució de la fiança, una devolució
que fou desestimada perquè el solAlicitant no acreditava la
representació de l'entitat promotora.

L'oferta d'amarraments és prou important a Mallorca, amb
més de trenta ports esportius, i són reiterats i prou coneguts els
pronunciaments contra la sobresaturació en l'ocupació del
litoral. Això no obstant, les declaracions dels responsables de la
Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears
en favor de més ports esportius recomanen una clarificació del
posicionament institucional a fi d'estalviar despeses inútils als
promotors d'una ampliació desmesurada.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a debat la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a descartar l'ampliació substancial de les instalAlacions
del Club Nàutic de Serra Nova (TM Santa Margalida).
Palma, a 12 de gener de 2012
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Això no obstant, en diverses declaracions de responsables
del Govern de les Illes Balears s'ha suggerit, sorprenentment,
que el Govern estava reconsiderant l'arxiu de dita solAlicitud,
provocant incerteses sobre el futur de l'indret protegit.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a debat la següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir la protecció de S'Algar de Sant Elm i que
descarti definitivament construir-hi una dàrsena esportiva de
nova planta.
Palma, a 4 de gener de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

1136

BOPIB núm. 30/1 - 27 de gener de 2012

Exposició de motius
Els editors són la baula necessària en la cadena entre
escriptors i lectors. Són, a més, un gremi que produeix ocupació
i riquesa, i contribueix, decisivament, en la difusió de les nostres
literatures. I a sobre tenen, en la seva immensa majoria, un
paper fonamental en la normalització lingüística.
En una llengua minoritària com és el català, amb un mercat
de lectors restringit, calen suports institucionals a aquest gremi
en la seva triple vessant: generador d'ocupació, normalitzador
de la llengua i difusor de la nostra creació literària.
Hi ha, és cert, dispersió en el sector, una dispersió que els
mateixos editors s'haurien d'esforçar per unificar, atès que això
els enfortiria. Ben al marge, però, de les decisions empresarials
dels editors que conformen el gremi, és necessari el suport
institucional per tal de consolidar una indústria que, a hores
d'ara, dóna visibilitat als nostres escriptors i sense la qual les
dificultats per editar esdevindrien un escull gairebé insalvable.

Que Educació i Cultura estiguin en una mateixa conselleria
és sovint un inconvenient per a la cultura, que sempre surt
perjudicada davant l'enorme capacitat de consumir recursos i
esforços de l'educació.
En el cas que ens ocupa, però, aquesta circumstància ha
d'afavorir una política que estimuli la lectura, si més no a les
escoles i entre els estudiants.
Polítics, docents, editors i escriptors cal que planifiquin, amb
una imaginació no privada de recursos, la millor manera
d'engegar campanyes d'estímul a la lectura.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a impulsar campanyes d'estímul a la lectura.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Palma, a 12 de gener de 2012
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a posar en marxa les mesures necessàries per donar
suport al gremi d'editors per tal de consolidar una indústria que
dóna visibilitat als nostres escriptors.

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

Palma, a 12 de gener de 2012
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Exposició de motius
Els índex de lectura estan, a la nostra comunitat, per sota els
índex de països i de comunitats de la nostra àrea d'influència.
Les campanyes d'estímul a la lectura, entre els estudiants
especialment, però també entre el públic en general, per tal
d'elevar el nombre de lectors assidus, són campanyes que
inverteixen en futur i en cultura.
Un poble que llegeix és un poble culte. I un poble culte és un
poble amb més capacitat per fer front a l'esdevenidor.

Ramon Llull és una figura intelAlectual preeminent que ha
ultrapassat les fronteres de la seva època i del seu, nostre país,
per abastar un ample segment d'estudiosos de molts altres països
que s'esmercen a analitzar, a interpretar les seves obres, algunes
de les quals contenen la llavor de ciències en les quals s'avançà.
Per la vastitud, diversitat i qualitat de la seva obra, Ramon
Llull és un savi que cal “recuperar” i reivindicar. En un altre
país s'enorgullirien, però aquí el desconeixen, excepte un molt
reduït grup d'estudiosos que, d'ençà molts anys, s'ha esmerçat en
la investigació de la seva producció literària, filosòfica,
científica, etcètera.
Reivindicar la seva pertinença a aquesta terra i a la llengua
catalana, mitjançat la institució d'un gran esdeveniment lulAlista,
d'una “Setmana Ramon Llull” que convoqui investigadors i
especialistes d'arreu del món, que celebri i refermi la seva
pertinença a aquest país, que serveixi per difondre les
aportacions de les noves troballes, que sigui la nostra manera de
retre-li homenatge continuat, que ens situï en el mapa dels gran
intelAlectuals.
Per això el Grup Parlamentari Socialista, presenta la següent
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Proposició no de llei:

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a instaurar la "Setmana Ramon Llull".

H)

Palma, a 12 de gener de 2012
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.
Exposició de motius
El sector industrial ha estat la víctima evitable d'una
economia que ha posat tots els ous dins el paner del turisme. És
el nostre un panorama industrial devastat, del qual han
desaparegut multitud d'indústries que foren capdavanteres en els
seus respectius sectors. I encara moltes de les poques que han
sobreviscut, freturen dels suports necessaris per fer viable la
seva activitat empresarial. Diversificar la nostra economia ha
estat un objectiu en el qual hem fracassat. Ara, que tant es parla
dels “nous emprenedors", com si aquests fossin no una, sinó
l'única alternativa per revifar la nostra economia, ens oblidam
dels “vells emprenedors”, aquells que han suportat i suporten
com poden els temporals de les crisis i que, això no obstant, són
ara mateix els únics que realment poden generar llocs de feina.
Ni l'economia, ni el teixit industrial, ni la societat, no poden
permetre's perdre més indústries productives. Cal elaborar un
pla de suport per tal que totes aquelles indústries que aporten
riquesa i ocupació a aquesta comunitat puguin ser viables i
contribueixin a la diversificació real de la nostra economia.
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport a
generar mesures per contribuir a conservar i enfortir la indústria
d'aquesta comunitat.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar tot un conjunt de mesures per donar
suport al sector industrial.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a analitzar
les necessitats de la nostra indústria i a elaborar un pla estratègic
que pugui evitar la desaparició de les indústries en actiu i,
alhora, estimular la implantació de noves indústries.
Palma, a 12 de gener de 2012
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.
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D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Exposició de motius
L'actual depuradora de Ferreries (construïda els anys
vuitanta del segle passat) és, a dia d'avui, del tot obsoleta i des
de fa temps no acompleix correctament les funcions per a les
quals va ser construïda.
El fort creixement industrial que ha viscut Ferreries ha fet
que a la depuradora s'hi aboquin, endemés, residus de caràcter
industrial per als quals no havia estat pensada, i als quals no
dóna la necessària solució. Uns abocaments sobre els quals no
es fan els suficients controls sobre l'obligada depuració en
origen.
Tot açò fa que sigui peremptòria la necessitat d'iniciar, sense
més dilació, la construcció d'una nova estació de depuració que
doni resposta a les necessitats de Ferreries, construcció
reiteradament reclamada des de fa molt de temps i des de tots
els àmbits socials i polítics de Ferreries, començant pel seu
ajuntament.
En aquest sentit, el Grup Socialista va presentar una esmena
als vigents pressupostos de la comunitat autònoma per tal
d'incorporar-hi una partida econòmica específica de 200.000
euros per tal d'iniciar el procés de construcció de la nova
depuradora.
Tot i que l'esmena no va prosperar (en no comptar amb el
suport del grup Popular), la Conselleria de Medi Ambient i els
organismes i ens públics que en depenen, disposen de la
capacitat econòmica suficient per tal d'iniciar el procés de
construcció de la depuradora dins l'anualitat pressupostària
vigent.
Últimament s'ha conegut (gràcies als estudis i les analítiques
practicades per l'IMEDEA i la Universitat de les Illes Balears)
que les aigües de la platja de Trebalúger presenten unes altes
concentracions de metalls (mercuri, cadmi, zenc i arsènic) que
podrien provenir d'abocaments de caràcter industrial.
Els abocaments de la depuradora es produeixen al torrent de
Trebalúger, en una zona declarada Àrea Natural d'Especial
Interès i d'alt valor ambiental i que provoquen greus alteracions
irreversibles en l'ecosistema.
El torrent de Trebalúger desemboca en la platja del mateix
nom, paratge d'alt valor paisatgístic i ambiental, fortament
perjudicat per la contaminació de les seves aigües.
La platja de Trebalúger representa un dels principals valors
i atractius per a l'oferta turística i, en conseqüència, la
contaminació de les seves aigües representa una greu amenaça
per a la imatge de Menorca, la seva economia i la competitivitat
de la indústria turística.
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Tots aquests fets fan encara molt més necessària i
peremptòria la construcció d'una nova depuradora a Ferreries.
I fan del tot necessari, mentre es procedeix a la seva
construcció, posar en marxa totes les actuacions necessàries per
a maldar, corregir o almanco palAliar la situació actual de
contaminació.
Per tot açò, el Grup Socialista presenta la següent
Proposició no de llei:
1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura, de Medi Ambient i Territori a posar els mitjans
tècnics, humans i materials necessaris per tal de palAliar i
maldar, corregir la contaminació de les aigües de Trebalúger des
del més escrupolós respecte als valors mediambientals i a
l'ecosistema de la zona.
2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura, de Medi Ambient i Territori a posar tots els
mitjans tècnics, humans i materials necessaris per tal d'evitar
que es continuïn abocant aigües mal depurades al torrent de
Trebalúger, tot maldant per fer compatibles el principis
mediambientals amb el manteniment de la necessària activitat
industrial de Ferreries.
3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura, de Medi Ambient i Territori a posar en
funcionament tots els mecanismes de vigilància i control
necessaris per tal de fer complir les normes ambientals i sobre
la producció i l'abocament de residus industrials vigents.

Exposició de motius
La Serra de Tramuntana va ser reconeguda l'any passat com
a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO, un motiu d'orgull
pel reconeixement internacional que representa.
La nostra serra és un bé patrimonial que, més enllà del seu
reconeixement internacional, no gens negligible, cal conservar
per a les generacions que han de venir, atès que és un llegat
rebut de les generacions que ens han precedit.
Elaborar un pla, a mitjà i a llarg termini, per a la seva
conservació i manteniment és essencial. Tal vegada perquè els
nostres recursos sempre són escassos, i la tasca és ingent, som
donats a posar pegats foradats als problemes.
I un dels problemes de la nostra serra és el manteniment de
marges, que donen personalitat al paisatge.
Les parets s'esbaldreguen i pocs són els propietaris, si n'és
el cas, que poden refer-les. Això no obstant, fem servir, per la
seva bellesa, les postals dels marges de la Serra com a reclam
publicitari turístic.
Deixar que aquesta meravella es faci malbé serà la nostra
responsabilitat. Establir un programa d'ajudes, de colAlaboració,
d'actuació, és urgent, car serà impossible d'assumir quan les
destrosses excedeixin la capacitat de reconstruir-les.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent
Proposició no de llei:

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura, de Medi Ambient i Territori a posar en marxa
amb caràcter immediat els procediments necessaris per tal que
la prevista nova depuradora de Ferreries es pugui executar en el
termini de temps més breu possible.
5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura, de Medi Ambient i Territori a incorporar al
projecte de la nova depuradora de Ferreries tots els mecanismes
de control dels abocaments necessaris així com els mitjans que
permetin depurar correctament abocaments tant domèstics com
de caràcter industrial.
Palma, a 12 de gener de 2012
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a presentar un pla d'actuacions a la Serra de Tramuntana
per tal de mantenir i promocionar aquest paratge com a
Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a comptar amb els ajuntaments en la redacció del pla
d'actuació per a la Serra de Tramuntana.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a elaborar un programa d'ajudes, de colAlaboració,
d'actuació urgent per al manteniment dels marges de la Serra de
Tramuntana.
Palma, a 28 de desembre de 2011.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.
La portaveu:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
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És responsabilitat del Govern de les Illes Balears prendre les
mesures necessàries per evitar que la insularitat suposi un fet
discriminatori dels balears i les entitats socials i culturals que no
resideixen o no estan ubicades a Menorca, Eivissa i Formentera,
en la seva relació amb l'executiu autonòmic centralitzat a
Mallorca. Així ho contempla l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears quan a l'article 15.1 diu que “Tots els ciutadans de les
Illes Balears tenen dret a participar de forma individual o
colAlectiva en la vida política, econòmica, cultural i social de la
comunitat autònoma”.
També a l'Estatut, a l'article 14.2 es diu que “Tots els
ciutadans tenen dret que les administracions públiques de les
Illes Balears tractin els seus assumptes de forma objectiva i
imparcial i en un termini raonable”. I que aquesta “raonabilitat”
sigui la mateixa o equiparable tant per als ciutadans que viuen
a Palma o a Pollença com per als que viuen a Maó o a Sant
Ferrà.
Aquesta mateixa voluntat manifestada a l'Estatut
d'Autonomia es va contemplar i desenvolupar a la Llei 4/2011,
de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les
Illes Balears quan, a l'article 3, parla de l'accessibilitat al
Govern i a l'administració autonòmica: “el Govern i
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
han de dissenyar i desenvolupar els serveis que presten, i també
els seus equips i instalAlacions, de manera que tota la ciutadania
tengui garantida l'accessibilitat i així es pugui participar de
manera plena i efectiva en la societat en condicions d'igualtat,
especialment tenint en compte la nostra discontinuïtat territorial,
des de la perspectiva de la doble i la triple insularitat”.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca proposa la següent
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A les Illes Balears hi trobem gairebé més de 210.000
persones entre els 15 i els 29 anys, el que suposa gairebé un
20% de la població de les Illes.
Els problemes de la joventut són diversos i complexos i
només poden ser tractats des d'una perspectiva transversal que
aporti solucions pràctiques i realistes per donar sortida a un dels
principals problemes de la joventut actual: l'emancipació.
Les polítiques d'emancipació són així mateix complexes i no
poder ser tractades tan sols i de manera unilateral per alguna de
les direccions generals específiques i concretes del Govern.
Les polítiques d'emancipació engloben qüestions com ara:
la formació dins les diferents etapes i en les diferents modalitats
existents, l'accés a un lloc de feina estable, l'educació, la
conciliació de la vida personal i la familiar, l'habitatge, la
mobilitat, l'oci i el temps lliure, l'educació en la salut i la
prevenció, la informació, etc.
Massa vegades des de les administracions públiques es
produeixen duplicitats en tractar diferents organismes o entitats
d'aportar solucions semblants a una mateixa problemàtica. La
manca de comunicació interna i de coordinació es una de les
problemàtiques del sector públic que s'han d'abordar, sobretot,
en temps de redimensionament de l'administració pública en què
l'aprofitament de sinèrgies i la colAlaboració entre les
administracions i també les entitats i agents socials ha de ser
clau per aconseguir unes polítiques actives més eficients i
eficaces.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei:

Proposició no de llei:
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que a l'àmbit executiu de les seves competències
atengui en igualtat de condicions totes les entitats i associacions
balears, i en conseqüència s'autoobligui a través d'una norma a
què els consellers, directors i alts càrrecs del Govern s'hagin de
desplaçar a Menorca, Eivissa o Formentera per donar resposta
a les peticions d'entrevista o reunió que no hagin estat ateses en
la respectiva illa del solAlicitant, un mes després haver-se
formulat.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a activar la comissió interdepartamental i a organitzar-la
en diferents subcomissions que englobin tots els departaments
que afecten d'alguna manera la problemàtica dels
joves de les Balears per tal de poder oferir-los solucions en
forma de polítiques actives globals, transversals i coordinades.
Palma, a 4 de gener de 2012
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Palma, a 17 de gener de 2012
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
K)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

RGE núm. 14/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de recaptació de la
presència de la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social, amb caràcter urgent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió de Salut, mitjançant la Presidència del
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Parlament, adopti l'acord de recaptar amb caràcter urgent la
presència de la consellera de Salut, Família i Benestar Social,
per tal d'informar sobre la vulneració a l'àmbit sanitari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears del dret de les dones a
l'avortament recollit a la Llei Orgànica de salut sexual i
reproductiva.

El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

B)

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 293/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del conseller
d'Administracions Públiques.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la compareixença, davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals, del conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre la
modificació de la Llei de la funció pública.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

Ordre de Publicació

Manteniment per al proper període de sessions de les
interpelAlacions RGE núm. 3164/11, 3165/11, 3205/11, 5737/11
i 5823/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 136/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i, conformement amb l'article 159.4 del Reglament de
la cambra, accepta que les interpelAlacions següents, presentades
per aquest grup parlamentari, es mantenguin per al proper
període de sessions:
• RGE núm. 3164/11, relativa a política educativa del Govern
(BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).
• RGE núm. 3165/11, relativa apolítica d'igualtat entre homes
i dones (BOPIB núm. 13, de 23 de setembre de 2011).
• RGE núm. 3205/11, relativa a Son Dureta (BOPIB núm. 14,
de 30 de setembre de 2011).
• RGE núm. 5737/11, relativa a urbanitzacions en el litoral
(BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).
• RGE núm. 5823/11, relativa a ports esportius (BOPIB núm.
27, de 23 de setembre de 2011).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

Ordre de Publicació

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació

C)
Canvi de tramitació per a les Proposicions no de llei RGE
núm. 5739/11 i 5751/11.

A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6026/11,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 7/2011, de 23 de desembre, pel qual
s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en
l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears i es fixen
mesures administratives urgents en matèria de joc.
Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 194, de dia 29 de desembre de 2011, el Decret
Llei 7/2011, de 23 de desembre, pel qual s'estableix el règim
sancionador en diverses matèries en l'àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i es fixen mesures administratives
urgents en matèria de joc, la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 25 de gener de 2012, conformement
amb l'establert als articles 49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears i 148 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears, acorda de preveure'n el debat i la votació de totalitat
per a la validació expressa pel Ple de la cambra, en el termini
improrrogable de trenta dies subsegüents al de la promulgació.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
137/12 i 138/12, presentats pel Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca, i accepta el canvi en la tramitació de
les proposicions esmentades, presentades per aquest grup i
publicades al BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011, en
el sentit següent:
•
•

La RGE núm. 5739/11, relativa a protecció del territori, es
tramitarà davant el Ple de la cambra.
La RGE núm. 5751/11, relativa a compromís de la CAIB en
la lluita contra el canvi climàtic, es tramitarà davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.
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•

Manteniment com a preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió per a les preguntes que havien de ser
contestades per escrit a final de període RGE núm. 2702/11,
2705/11 a 2707/11, 2768/11, 2769/11, 2771/11, 2773/11,
2774/11, 2815/11, 2925/11, 3060/11, 3163/11, 3801/11,
3802/11, 3804/11 a 3808/11, 3814/11, 3862/11, 4029/11,
4032/11, 4033/11, 4035/11 a 4037/11, 4039/11, 4040/11,
4043/11, 4053/11, 4054/11, 4066/11, 4987/11, 4988/11,
4990/11 a 4999/11, 5003/11, 5004/11, 5007/11, 5010/11,
5013/11, 5018/11, 5021/11, 5117/11, 5123/11, 5781/11,
5830/11, 5831/11 i 5836/11.

•

D)

•
•
•

•
•

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
139/12 i 140/12, presentats pel Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca, i accepta que les preguntes
esmentades, presentades per diputats d'aquest grup, es
mantinguin amb solAlicitud de resposta oral davant comissió ja
que no han estat contestades per escrit a final de període. Les
preguntes i les comissions on s'han de contestar són les
següents:
A contestar davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans
De la diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez:
• RGE núm. 2705/11, relativa a correguda de bous a Inca
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 2706/11, relativa a programa d’atenció individual
(BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 2707/11, relativa a resolucions de grau (BOPIB
núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 2768/11, relativa a endarreriments ajut familiar
de dependència (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).
• RGE núm. 2769/11, relativa a pagament de l’ajut familiar de
dependència (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 2771/11, relativa a ajuda econòmica familiar de
dependència (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 2773/11, relativa a beneficiaris de l’ajut
econòmic familiar de dependència (BOPIB núm. 12, de 16
de setembre de 2011).
• RGE núm. 2774/11, relativa a beneficiaris ajut familiar de
dependència per primera vegada (BOPIB núm. 12, de 16 de
setembre de 2011).
• RGE núm. 2815/11, relativa a programa d’intervenció
socioeducativa (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de
2011).
• RGE núm. 3801/11, relativa a beneficiaris de l’ajut
econòmic a familiars de dependència per primer cop
(BOPIB núm. 16, de 21 d'octubre de 2011).
• RGE núm. 3802/11, relativa a beneficiaris de l’ajuda
econòmica familiar de dependència (BOPIB núm. 16, de 21
d'octubre de 2011).
• RGE núm. 3804/11, relativa a data d’abonament de l’ajuda
econòmica de dependència (BOPIB núm. 16, de 21
d'octubre de 2011).
• RGE núm. 3805/11, relativa a resolucions de dependència.
• RGE núm. 3806/11, relativa a atenció individual de
dependència (BOPIB núm. 16, de 21 d'octubre de 2011).
• RGE núm. 3807/11, relativa a resolucions programa atenció
individual a l’agost (BOPIB núm. 16, de 21 d'octubre de
2011).

•

•

•

•

•
•
•

•
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RGE núm. 3808/11, relativa a nòmina d’ajuda econòmica
familiar de setembre (BOPIB núm. 16, de 21 d'octubre de
2011).
RGE núm. 3814/11, relativa a resolucions de grau de
dependència (BOPIB núm. 16, de 21 d'octubre de 2011).
RGE núm. 4987/11, relativa a revista Afers Socials (BOPIB
núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
RGE núm. 4988/11, relativa a detecció del maltractament
infantil (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
RGE núm. 4990/11, relativa a construcció del centre
terapèutic per a Menors (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre
de 2011).
RGE núm. 4991/11, relativa a punt d’atenció sexual (PAS)
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
RGE núm. 4993/11, relativa a places de centres
ocupacionals per a persones amb discapacitat (BOPIB núm.
24, de 2 de desembre de 2011).
RGE núm. 4994/11, relativa a places centres de dia per a
persones amb discapacitat (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).
RGE núm. 4995/11, relativa a assistència personal per a
persones amb discapacitat física (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).
RGE núm. 4996/11, relativa a places residencials per a
persones amb discapacitat (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).
RGE núm. 4997/11, relativa a augment de places de
diversos serveis (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).
RGE núm. 4998/11, relativa a campanyes de l’Institut de la
dona (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
RGE núm. 5003/11, relativa a ajudes d’emergència als
ajuntaments (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
RGE núm. 5004/11, relativa a ajudes d’emergència a entitats
sense ànim de lucre (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).
RGE núm. 5110/11, relativa a prestacions bàsiques (BOPIB
núm. 25, de 9 de desembre de 2011).

Del diputat Sr. Nel Martí i Llufriu:
• RGE núm. 4066/11, relativa a programa de formació i
orientació laboral (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de
2011).
A contestar davant la Comissió de Salut, de la diputada Sra.
Fina Santiago i Rodríguez:
• RGE núm. 2702/11, relativa a trasllat de malalts amb
transport aeri (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 4054/11, relativa a retirada de contenidors als
centres de salut (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
• RGE núm. 5123/11, relativa a prestacions bàsiques (BOPIB
núm. 25, de 9 de desembre de 2011).
A contestar davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports
Del diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias:
• RGE núm. 2925/11, relativa a ajudes per a esdeveniments
culturals (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 3163/11, relativa a fira del teatre de Manacor
(BOPIB núm. 13, de 23 de desembre de 2011).
• RGE núm. 4029/11, relativa a estudis universitaris (BOPIB
núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
• RGE núm. 4032/11, relativa a atenció a la diversitat (BOPIB
núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
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RGE núm. 4035/11, relativa a tasques encomanades a
l’ESADI (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
RGE núm. 4036/11, relativa a sisena hora de primària
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
RGE núm. 4037/11, relativa a millora de la qualitat de
l’educació (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

Del diputat Sr. Nel Martí i Llufriu:
• RGE núm. 3060/11, relativa a servei d’ensenyament en
català (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).
• RGE núm. 4992/11, relativa a calefacció a les aules de les
escoletes infantils (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).
• RGE núm. 5007/11, relativa a escola d’estiu d’ensenyants a
Menorca (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

A contestar davant la Comissió de Turisme
De la diputada Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià:
• RGE núm. 4033/11, relativa a festival de Pollença
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
• RGE núm. 4039/11, relativa a temporada ballet
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
• RGE núm. 4040/11, relativa a festivals de jazz
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).
• RGE núm. 4043/11, relativa a temporada d’òpera
(BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre de 2011).

2011
2011
2011
2011

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

A contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals
Ordre de Publicació
Del diputat Sr, Antoni Alorda i Vilarrubias:
• RGE núm. 4053/11, relativa a delegació del Govern de les
Illes Balears al viatge a BrusselAles (BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011).
Del diputat Sr. Nel Martí i Llufriu:
• RGE núm. 4999/11, relativa a inversions estatutàries
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
• RGE núm. 5013/11, relativa a suport a la premsa local
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
• RGE núm. 5018/11, relativa a centre d’interpretació de la
reserva de la biosfera (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).
• RGE núm. 5021/11, relativa a política regional europea
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
• RGE núm. 5836/11, relativa a supressió de l’opció del català
al múltiplex de la TDT (BOPIB núm. 27, de 23 de desembre
de 2011).
Del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta:
• RGE núm. 3862/11, relativa a criteris de selecció de
directius de l’ens públic de RTVIB (BOPIB núm. 16, de 21
d'octubre de 2011).
A contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial
Del diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias:
• RGE núm. 5017/11, relativa a substitucions al CES (BOPIB
núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
A contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts
Del diputat Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias:
• RGE núm. 5830/11, relativa a ingressos en IRPF (BOPIB
núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
• RGE núm. 5831/11, relativa a ingressos en IRPF
(II)(BOPIB núm. 27, de 23 de desembre de 2011).
A contestar davant la Comissió d'Economia
Del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta:
• RGE núm. 5781/11, relativa a convocatòria subvencions
energies renovables (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).

E)

Tramitació com a preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de
resposta escrita RGE núm. 4965/11, 4966/11, 4968/11,
4969/11, 4974/11, 4975/11, 5001/11 i 5738/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm.
141/12 i 303/12, presentats pel Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca, i accepta que les preguntes
esmentades, presentades per diputats d'aquest grup, es tramitin
com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant les
comissions següents:
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial:
• RGE núm. 5738/11, relativa a inversions ferroviàries, del Sr.
Antoni Alorda i Vilarrubias (BOPIB núm. 26, de 16 de
desembre de 2011).
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans:
De la Sra. Fina Santiago i Rodríguez:
• RGE núm. 4965/11, relativa a ajuda econòmica familiar a la
dependència (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
• RGE núm. 4966/11, relativa a ajuda econòmica familiar a la
dependència (IV)(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).
• RGE núm. 4968/11, relativa a ajuda econòmica familiar a la
dependència (III)(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).
• RGE núm. 4969/11, relativa a reducció de programes
assistencials (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
• RGE núm. 4974/11, relativa a ajuda econòmica familiar de
dependència (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).
• RGE núm. 4975/11, relativa a ajuda econòmica familiar a la
dependència (II) (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).
• RGE núm. 5001/11, relativa a coordinació autonòmica de
donació de sang i òrgans (VI) (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.
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Ordre de Publicació
B)
F)

Retirada de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió de Salut RGE núm. 4130/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 78/12,
presentat per la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la pregunta
esmentada, relativa a Hospital Mateu Orfila, publicada al
BOPIB núm. 19, de 30 de novembre de 2011.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

Ordre de Publicació
G)

Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 3759/11 i 3762/11.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 79/12,
presentat per la diputada Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras, del
Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de les
preguntes esmentades, relatives a xarxa de transport de gas (I i
II), publicades al BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitució de membre suplent a la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 de gener de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 163/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i es dóna per
assabentada de la substitució com a membre suplent a la
Diputació Permanent de la diputada Sra. Rosamaria Alberdi i
Castell pel diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament, en funcions de
president:
Pere Palau i Torres.

Nomenament de personal eventual.
Resolució de Presidència
Atès que:
A. A la vigent relació de llocs de treball del Parlament de les
Illes Balears hi ha places amb caràcter de personal eventual,
adscrites al servei dels grups parlamentaris vacants i dotades
pressupostàriament.
B. La portaveu del Grup Parlamentari Popular, mitjançant
l'escrit amb RGE núm. 392/2012, de dia 24 de gener de
2012, sol.licita el nomenament de la Sra. Raquel Sánchez i
Collados, com a personal eventual adscrita al servei del
Grup Parlamentari Popular.
En ús de les facultats previstes a l’article 5 de l’Estatut de
personal del Parlament de les Illes Balears,
Resolc:
1. Nomenar la Sra. Raquel Sánchez i Collados com a personal
eventual amb categoria administrativa de cap de negociat
(assimilada a la d’un funcionari del grup C1/C, nivell 23),
adscrita al servei del Grup Parlamentari Popular, amb
efectes econòmics i administratius des del dia 25 de gener
de 2012.
2. Ordenar la publicació de la present resolució al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.
3. Informar de la present resolució a al propera sessió de la
Mesa.
4. Que contra la present Resolució es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant la Mesa de la cambra, en el
termini d’un mes comptador des de la data de notificació
d'aquesta , d’acord amb el que es disposa als articles 116 i
117, de la Llei 30/1992, de dia 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, o recurs contenciós administratiu,
davant del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposen els articles 10.1.c i 46 de la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció
contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos
comptadors des de la data de notificació de la present
resolució.
A la seu del Parlament, a 25 de gener de 2012.
El vicepresident primer del Parlament de les Illes Balears:
Pere Palau i Torres.
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