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P) RGE núm. 2646/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a efectes de les
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(RGE núm. 2567/12). 1931
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3.8. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 2783/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del Govern en matèria comptable.
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A) RGE núm. 2874/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE
núm. 3165/11, relativa a política en matèria d'igualtat entre homes i dones. 1936

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 2711/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a dietes de les entitats del sector públic dependents de la conselleria. 1937

B) RGE núm. 2712/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a baixes laborals per maternitat. 1937

C) RGE núm. 2713/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a participacions d'atenció preferent. 1938

D) RGE núm. 2714/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a participacions d'atenció preferent (II). 1938

E) RGE núm. 2717/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Consell de Direcció d'Ib-salut. 1938

F) RGE núm. 2718/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a planificació de funcionament dels quiròfans. 1938

G) RGE núm. 2741/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut
laboral. 1938

H) RGE núm. 2742/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de prevenció de riscos laborals (II). 1938

I) RGE núm. 2743/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de prevenció de riscos laborals (III). 1939

J) RGE núm. 2745/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de tutorització. 1939

K) RGE núm. 2746/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de prevenció de riscos laborals (I). 1939

L) RGE núm. 2747/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus. 1939

M) RGE núm. 2749/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
acomiadat. 1939

N) RGE núm. 2750/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a previsions de transferències de l'Estat (I). 1939

O) RGE núm. 2751/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a previsions de transferències de l'Estat (II). 1939
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P) RGE núm. 2794/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a cost de les dessaladores. 1940

Q) RGE núm. 2807/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Hospital Verge del Toro. 1940

R) RGE núm. 2810/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Puig Collet de la Serra de Llodrà. 1940

S) RGE núm. 2811/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a campanya de prevenció de riscs laborals 2012. 1940

T) RGE núm. 2843/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a locals
del SOIB a Formentera (I). 1940

U) RGE núm. 2844/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a locals
del SOIB a Formentera (II). 1940

V) RGE núm. 2881/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a deute de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 1940

X) RGE núm. 2882/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Maremostra Ocean International Film Festival. 1940

Y) RGE núm. 2883/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
contractes amb CBM. 1941

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2905/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a responsabilitats polítiques. 1942

B) RGE núm. 2906/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a confiança en l'equip econòmic del Govern. 1942

C) RGE núm. 2949/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a correcció d'errors de decret. 1942

D) RGE núm. 2950/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a viatge a Suïssa. 1942

E) RGE núm. 2951/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
auditoria interna dels funcionaris de la comunitat autònoma. 1942

F) RGE núm. 2952/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana Maria Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a educació plurilingüe. 1942

G) RGE núm. 2953/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment del sistema sanitari. 1942

H) RGE núm. 2954/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a sostenibilitat dels serveis sanitaris. 1943

I) RGE núm. 2955/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
regulació de l'activitat comercial. 1943

J) RGE núm. 2956/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi
energètic. 1943
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K) RGE núm. 2957/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a accés als habitatges de lloguer. 1943

L) RGE núm. 2958/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
novetats a l'Agència de Turisme de les Illes Balears. 1943

M) RGE núm. 2959/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament sense fiscalitzar al SOIB. 1943

N) RGE núm. 2960/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a abandonament d'embarcacions en els ports de la comunitat autònoma. 1943

O) RGE núm. 2961/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluitar
contra l'atur. 1943

P) RGE núm. 2962/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució
de les mesures econòmiques anunciades. 1944

Q) RGE núm. 2963/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pagament per prestacions sanitàries. 1944

R) RGE núm. 2964/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat
jurídica. 1944

S) RGE núm. 2965/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost
sobre la benzina. 1944

T) RGE núm. 2966/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ciutadans al carrer per frenar les polítiques del Govern. 1944

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2762/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa
i Més per Menorca, relativa a ASPANOB. 1945

B) RGE núm. 2781/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
elecció de llengua al segon cicle. 1945

C) RGE núm. 2785/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
eliminació de l'helicòpter de l'112. 1945

D) RGE núm. 2789/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Sa Ràpita (II). 1946

E) RGE núm. 2806/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Sa Ràpita. 1946

F) RGE núm. 2885/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
promoció turística. 1946

G) RGE núm. 2886/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Turisme Social Europeu. 1946

H) RGE núm. 2887/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reestructuració i modernització del sector turístic. 1946

I) RGE núm. 2888/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reducció de sancions. 1946
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J) RGE núm. 2889/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de sensibilització en matèria de prevenció de salut laboral. 1946

K) RGE núm. 2890/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir
la independència i la pluralitat d'IB3. 1947

L) RGE núm. 2891/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dret a l'habitatge. 1947

M) RGE núm. 2892/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reclamar
judicialment el deute pendent al Govern. 1947

N) RGE núm. 2893/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descompte en el transport marítim. 1947

O) RGE núm. 2894/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pujada de taxes aèries. 1947

P) RGE núm. 2895/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
connectivitat en la propera temporada baixa. 1947

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2760/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a habitatge (IBAVI).1948

B) RGE núm. 2761/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a quiròfans per als menors
d'edat. 1948

C) RGE núm. 2782/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reforma laboral i dona. 1949

D) RGE núm. 2788/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a contra els pressuposts
generals de l'Estat. 1950

E) RGE núm. 2845/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament d'ajuts a ASPANOB. 1950

F) RGE núm. 2846/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme social. 1951

G) RGE núm. 2896/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a establir un pla d'actuació conjunt que eviti la
dissolució del Menorca Bàsquet SAD. 1951

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 1209/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a campanyes
de seguretat animal. 1952

B) A la Pregunta RGE núm. 1654/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a seguiment de
les malalties de brucelAlosi i tuberculosi de vacum i oví. 1952

C) A la Pregunta RGE núm. 1753/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a seguiment de
la malaltia encefalopatia espongiforme bovina. 1952

D) A la Pregunta RGE núm. 1755/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a seguiment de
la malaltia d'Aujeszky. 1952

E) A la Pregunta RGE núm. 1766/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a emissió de
sèries de producció. 1953

F) A la Pregunta RGE núm. 1767/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sèries de
producció pròpia. 1951
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G) A la Pregunta RGE núm. 1768/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pressupost de
"Feim dissabte". 1953

H) A la Pregunta RGE núm. 1769/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tancament de
les quatre delegacions de l'empresa CBM. 1953

I) A la Pregunta RGE núm. 1770/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a seguiment i
prevenció de malalties. 1953

J) A la Pregunta RGE núm. 1775/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a emissió de
pelAlícules en castellà en lloc de català. 1954

K) A la Pregunta RGE núm. 1819/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a activitats a Can
Marroig (II). 1954

L) A la Pregunta RGE núm. 1824/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a activitats a Can
Marroig (I). 1954

M) A les Preguntes RGE núm. 1840/12 a 1842/12, 1844/12 a 1851/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
i Bonet, relativa a emissió de pelAlícules en castellà en lloc de català. 1955

N) A les Preguntes RGE núm. 1993/12 i 1994/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
aportacions en matèria esportiva 2011 i 2012. 1955

O) A la Pregunta RGE núm. 2012/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
balear de Medi Ambient. 1955

P) A la Pregunta RGE núm. 2091/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promocionar
el producte local. 1955

Q) A les Preguntes RGE núm. 2093/12 i 2094/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives
a tancament de l'oficina de Felanitx. 1955

R) A la Pregunta RGE núm. 2095/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a plaga del
morrut roig. 1955

S) A la Pregunta RGE núm. 2096/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reunions amb
el sector lleter. 1956

T) A la Pregunta RGE núm. 2097/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a agricultura ecològica.
1956

U) A la Pregunta RGE núm. 2108/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a programa
Leader Plus 2011. 1957

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2752/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra. 1957

B) RGE núm. 2898/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra. 1957

C) RGE núm. 2822/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Delegat del
Govern de les Illes Balears a l'illa de Formentera. 1957

D) RGE núm. 2824/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença
de la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social. 1957
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E) RGE núm. 2899/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença
del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. 1957

F) RGE núm. 2821/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Moció RGE
núm. 3576/11.

1958

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2776/12 i 2779/12.
1958

B) Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esport per a les proposicions no de llei RGE núm. 455/12,
1393/12 i 1723/12. 1958

C) Tramitació pel procediment d'urgència per a les proposicions no de llei RGE núm. 3787/11, 335/12, 338/12 i  803/12.
1958

D) Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 1604/12 i 782/12. 1958

4. INFORMACIONS

A) Substitució a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte per l'educació de totes
les forces polítiques representades. 1959

B) Nova composició de la Junta de Personal i nomenament de membres del Comitè de Seguretat i Salut i de la Comissió
de formació del Parlament de les Illes Balears. 1959

C) Renúncia de la Sra. Rosamaria Alberdi i Castell a la condició de diputada. 1959

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012. 1959
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'abril de 2012, aprovà la Llei de mesures
tributàries urgents.

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES URGENTS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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
l’increment de l'ocupació.

Sota aquesta premissa, la 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
colAlaterals 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
colAlaterals 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; c) 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
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 cent per cent 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 quatre
disposicions finals.

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
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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 a 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 a 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 a 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 a 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 en resulti, els
interessos 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 i les condicions següents:

a) La participació assolida pel contribuent, computada
juntament amb la del cònjuge o persones unides per raó de
parentiu en línia directa o colAlateral, 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:
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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.

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 cent per cent 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 colAlaterals 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 colAlaterals 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:

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, siguin efectivament invertits
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.



1906 BOPIB núm. 44 -  27 d'abril de 2012

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 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, siguin efectivament invertits 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 originària 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 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 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:
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Patrimoni
preexistent
(euros)

Grups I i
II

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

Grup III.
ColAlaterals
de segon i
tercer grau
per afinitat

Grup IV

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

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

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
consanguinitat,
ascendents i
descendents per
afinitat

Grup III.
ColAlaterals
de segon i
tercer grau
per afinitat

Grup IV

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

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 hi 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.

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.

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

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-ne
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.

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.
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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 hi 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
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.
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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-ne 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.

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 hi 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 la realització del joc.

2. Quan es tracti de màquines recreatives, d'atzar o grua, dels
tipus B, C i D respectivament, la taxa és exigible per anys
naturals, i es merita l'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 l'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.

b) Entre l'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 l'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.
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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 sobretarifats o
amb tarifació addicional, constitueix la base imposable la
suma del valor dels premis més les quanties corresponents
a la sobretarifació 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.

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 els 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 sobretarifació de la participació en el joc,
exclòs l'impost indirecte sobre el valor afegit o qualsevol altre
impost indirecte que gravi les operacions realitzades.
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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 l'1 al 20 del mes de març.
b) Segon període: de l'1 al 20 del mes de juny.
c) Tercer període: de l'1 al 20 del mes de setembre.
d) Quart període: de l'1 al 20 del mes de desembre.

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 C 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.

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 els 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 C 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

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

Als casinos de joc s'apliquen les tarifes següents:

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 i
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 dugui 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.



1912 BOPIB núm. 44 -  27 d'abril de 2012

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.

d) Màquines de tipus C 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
cadascun sigui independent del que dugui a terme la resta de
jugadors, són aplicables les quotes següents:
• Màquines de dos jugadors: dues quotes segons el que es

preveu a l’apartat 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.

e) Màquines de tipus D o màquines grua

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 els 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 a l’apartat 1r
anterior o bé a raó de 200 euros per cada dia de durada en
poblacions de més de 50.000 habitants, de 130 euros per
cada dia de durada en poblacions entre 15.000 i 50.000
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.

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
sobretarifats 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 sobretarifats 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 sobretarifació 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 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.
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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.

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 la 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
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,
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una declaració liquidació resum anual que ha de presentar el
substitut del contribuent abans del 28 de febrer de l'any
següent.

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

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.

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.

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
les 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 dels 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 el valor afegit.

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.

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.

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:

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 les 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.”
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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.

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'aquesta 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.

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’endemà del dia que es va publicar al BOIB el
Decret Llei 6/2011.

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 s’hagin meritat a partir de l’1 de gener de 2012.

3. El que disposa l’article 5 s’ha d’aplicar als fets imposables de
l’Impost sobre el patrimoni que s’hagin meritat el 31 de
desembre de 2011 i que es meritin el 31 de desembre de 2012.

4. Quan entri en vigor aquesta 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 la 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.
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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.

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. Queda derogat el Decret Llei 6/2011, de 2 de desembre, i
totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin a les
disposicions contingudes en aquesta llei.

2. En tot cas, es deroguen expressament les normes següents:

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 primera
Modificacions de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2012

1. L’article 4.2.a) queda modificat de la manera següent:

“a) Els crèdits corresponents a fons finalistes no poden
quedar vinculats a altres partides que no tenguin aquest
caràcter i la mateixa finalitat.”

2. La disposició addicional quarta de la Llei 9/2011 queda
modificada de la manera següent:

“Disposició addicional quarta
Actualització específica de determinades taxes portuàries

Les quanties de les taxes portuàries incloses en el capítol
XXV i en els capítols XXVII a XXXVIII del títol VI de la
Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de
les taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
s’incrementen un 15%, amb excepció de les incloses en el
capítol XXXIII i en el darrer paràgraf de l’article 294 del
capítol XXXVI, les quals s’han d’actualitzar d’acord amb la
regla general que conté l’article 21 d’aquesta llei.”

Disposició final segona
Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre
el règim específic de les taxes de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
 

La Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim
específic de les taxes de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, queda modificada de la manera següent:

1. L’article 388 quindecies queda modificat de la manera
següent:

“Article 388 quindecies
Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació
dels serveis següents:

• Inscripció en el registre oficial.
• Expedició de carnets d’aplicadors.”

2. L’epígraf de l’article 388 septricies queda modificat de la
manera següent:

“Article 388 septricies
Quantia”

3. L’epígraf de l’article 388 terquadragies queda modificat de
la manera següent:

“Article 388 terquadragies
Bonificacions”
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4. L’article 443 queda modificat de la manera següent:

“Article 443
Quantia

1. La taxa s’exigeix de conformitat amb la tarifa següent:
0,033 euros per unitat gràfica o espai teclejat.

2. En les publicacions de texts urgents s’ha d’aplicar un
increment del 50% de la taxa corresponent. S’entenen per
publicacions urgents les que es publiquin, a instància de la
persona solAlicitant, dins les setanta-dues hores següents a la
solAlicitud de publicació.”

5. L’apartat 2 de l’article 444 queda modificat de la manera
següent:

“2. Tots els anuncis oficials que, pel seu caràcter com a tals,
s’hagin d’ubicar en les seccions IV i V del Butlletí Oficial
de les Illes Balears són de pagament, llevat que no estiguin
subjectes a la taxa, n’estiguin exempts o l’ordenament
jurídic n’estableixi la gratuïtat. El pagament s’ha de fer amb
caràcter previ a l’anunci i s’ha de justificar juntament amb
la solAlicitud d’inserció, llevat que aquesta llei o la
normativa reguladora del funcionament del Butlletí Oficial
de les Illes Balears estableixi una altra cosa.”

Disposició final tercera
Recull normatiu

1. S’ordena al Govern de les Illes Balears que, en el termini de
sis mesos, presenti un text refós de les diferents normes
tributàries per facilitar el seu coneixement.

2. Així mateix, s’ordena publicar a la pàgina web de la
comunitat autònoma els textos refosos de la diferent normativa
tributària cada vegada que es modifiqui.

Disposició final quarta
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir l'endemà d'haver se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 17 d'abril de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 17 d'abril de 2012, aprovà la Llei per la qual
s'estableix el règim sancionador en diverses matèries en
l'àmbit de la comunitat de les Illes Balears i es fixen
mesures urgents en matèria de joc.

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)

LLEI PER LA QUAL S'ESTABLEIX EL RÈGIM
SANCIONADOR EN DIVERSES MATÈRIES EN
L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT DE LES ILLES

BALEARS I ES FIXEN MESURES URGENTS EN
MATÈRIA DE JOC

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L'article 25 de la Constitució Espanyola estableix que ningú
no pot ser condemnat o sancionat per accions o omissions que
en el moment de produir se no constitueixin delicte, falta o
infracció administrativa, segons la legislació vigent en aquell
moment.

Pel que fa a la potestat sancionadora de l'Administració, la
jurisprudència constitucional ha establert que hi són aplicables
els principis de reserva de llei, tipicitat, non bis in idem,
irretroactivitat de normes desfavorables, dret a la defensa,
presumpció d'innocència i tutela judicial efectiva.

La previsió de reserva de llei es fonamenta en els principis
de legalitat i tipicitat, en virtut dels quals els límits de l'activitat
sancionadora de les administracions públiques s'han de fixar per
llei, de conformitat amb l'article 25 de la Constitució Espanyola,
que exigeix la reserva de llei en matèria sancionadora, rang
necessari de les normes que tipifiquen les conductes ilAlícites i
que regulen les sancions corresponents amb la finalitat de
respectar i fer respectar les garanties de la ciutadania en un estat
social i democràtic de dret.

Aquesta llei, que compleix el mandat legal tenint en compte
les exigències constitucionals esmentades, pren en consideració,
així mateix, el que estableixen les disposicions comunitàries que
exigeixen als estats membres de la Unió Europea l'adopció de
les normes necessàries per aplicar sancions en cas
d'incompliment de les disposicions nacionals i, per extensió, en
el cas de l'Estat espanyol, de les normes de les comunitats
autònomes.

II

La Llei Orgànica 2/1983, de 25 de febrer, de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, després de la reforma de la
Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, reconeix en l'article 30
un seguit de competències exclusives de la comunitat autònoma
de les Illes Balears:

"29. Casinos, jocs i apostes, amb exclusió de les apostes
mútues esportives benèfiques."

"34. Indústria, sense perjudici del que determinin les normes
de l'Estat per raons de seguretat, sanitàries o d'interès militar
i les normes relacionades amb les indústries subjectes a la
legislació de mines, hidrocarburs o energia nuclear.
L'exercici de la competència es farà d'acord amb les bases
i l'ordenació de l'activitat econòmica general. Seguretat de
les instalAlacions, dels processos i dels productes
industrials."
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"47. Defensa dels consumidors i dels usuaris, en el marc de
les bases i l'ordenació de l'activitat econòmica general i en
el marc de les bases i la coordinació general de la sanitat, en
els termes del que disposen els articles 38, 131 i els números
11, 13 i 16 de l'apartat 1 de l'article 149 de la Constitució."

La necessitat d’aquesta llei s'evidencia, d'una banda, per les
modificacions recents de la normativa estatal. Així, la Llei
25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis
per a la seva adaptació a la Llei sobre el lliure accés a les
activitats de serveis i el seu exercici, va afegir dues noves
infraccions greus a la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria.
La introducció d'aquests dos nous tipus d'infracció és insuficient
per a la consecució d'un règim sancionador consolidat que arribi
a tots els incompliments de la normativa en matèria d'indústria,
particularment pel que fa a determinades conductes constitutives
d'incompliments normatius de naturalesa merament formal o
procedimental o que no comporten perill o dany greu per a les
persones, les coses o el medi ambient, i que, en bona lògica, han
d'implicar infraccions de caràcter lleu. En aquest sentit,
justament, la Sentència del Tribunal Constitucional 162/2008,
de 15 de desembre, va declarar nul i inconstitucional l'article
31.3.a) de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria, en
matèria d'infraccions lleus, la qual cosa exigeix una nova
tipificació per part del legislador autonòmic.

D'altra banda, i en matèria de joc, la Llei 13/2011, de 27 de
maig, de regulació del joc, ha  derogat la Llei 34/1987, de 26 de
desembre, de potestat sancionadora de l'Administració pública
en matèria de jocs de sort, envit o atzar, i ha introduït un nou
règim sancionador en el marc de la competència estatal en
aquesta matèria. Doncs bé, en aquest sector d'activitat
administrativa s'ha de tenir en compte que, fins ara, la comunitat
autònoma de les Illes Balears aplicava el règim sancionador que
estableix la Llei 34/1987 esmentada, la qual, d'acord amb el seu
contingut, s'entenia susceptible d'aplicació per les diverses
administracions públiques, estatal i autonòmica, amb
competències en aquesta matèria; mentre que la nova Llei
13/2011 tan sols preveu el règim sancionador estatal. D'aquesta
manera, i davant els dubtes i la inseguretat jurídica que pot
comportar l'aplicació supletòria d'aquest nou règim sancionador,
en principi d'àmbit estatal, cal que el legislador autonòmic
estableixi un règim sancionador propi en l'àmbit de les seves
competències, a fi de no caure en un buit normatiu que dificulti
o impossibiliti la persecució dels fets constitutius d'infracció
administrativa en aquest sector d'activitat. 

Finalment, i pel que fa a la legislació autonòmica en matèria
de consum, cal actualitzar les quanties corresponents a les
sancions que va fixar inicialment la Llei 1/1998, de 10 de març,
de l'Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, clarament desfasades actualment,
a fi que compleixin efectivament la seva funció preventiva i
punitiva, inherent a qualsevol norma sancionadora. En aquest
darrer sentit, el cert és que hi ha una íntima connexió entre la
tipificació de la infracció i la quantificació de la sanció. Tant és
així que l'establiment de les tipificacions de les conductes
administratives ilAlícites considerades infracció van precedides
sempre de la sanció corresponent, sempre respectant el principi
de proporcionalitat i guardant l'adequació deguda entre la
gravetat del fet constitutiu de la infracció i la sanció que s'ha
d'imposar. En aquest context, i de la mateixa manera que fa
l'Estat en el seu àmbit competencial, s'ha considerat convenient
traslladar a l'àmbit de les sancions greus en aquesta matèria de
consum la regla que la Llei 1/1998 fixava únicament per a les

sancions molt greus, consistent en la possibilitat d'incrementar
la quantia de la sanció fins a arribar al quíntuple del valor dels
productes o els serveis objecte de la infracció, de manera que la
comissió de la infracció no resulti més beneficiosa per a
l'infractor que el compliment de la norma infringida.

III

Pel que fa a l'adopció de mesures administratives en l'àmbit
propi del sector del joc, s'ha d'assenyalar que, atenent el marc
jurídic estatal vigent aplicable a la instalAlació de màquines,
terminals o equips de joc, i a la concessió d'autoritzacions
d'activitats de joc, la comunitat autònoma de les Illes Balears té
la necessitat d'establir un règim jurídic propi que doni cobertura
al règim d'autoritzacions de les activitats reservades en els
locals d'hostaleria i a l'exercici de les activitats no reservades
pel que fa a l'obertura d'establiments presencials específics.

IV

Aquesta llei consta d'una exposició de motius, una part
dispositiva (tres articles)  l'objecte de la qual és regular el règim
sancionador de diverses matèries atenent la competència
exclusiva de la comunitat autònoma de les Illes Balears d'acord
amb l'Estatut d'Autonomia , quatre disposicions addicionals, una
disposició derogatòria única i tres disposicions finals.

Article 1
Normes sancionadores en matèria d'indústria

Es tipifiquen com a infraccions lleus en matèria d'indústria
les accions següents:

a) Fabricar, importar, vendre, transportar, instalAlar o
utilitzar productes, aparells o elements subjectes a seguretat
industrial que no compleixin les normes reglamentàries quan no
comportin perill o dany greu per a les persones, la flora, la
fauna, les coses o el medi ambient, o quan el risc, el perill o el
dany siguin lleus o mínims ateses les circumstàncies
concurrents.

b) No esmenar les deficiències de les instalAlacions o dels
establiments industrials detectades en les inspeccions o en les
revisions reglamentàries, en el termini atorgat, tret que
d'aquestes deficiències es derivi un risc o un dany greu o molt
greu constitutiu d'infracció greu o molt greu.

c) No comunicar a l'administració competent, en els terminis
establerts reglamentàriament, les dades a què es refereixen els
articles 22 i 23 de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'indústria,
quan no constitueixi falta greu.

d) No colAlaborar amb les administracions públiques en
l'exercici de les funcions reglamentàries que es deriven de la
Llei 21/1992 quan no impliqui resistència constitutiva de falta
greu.
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e) Incomplir els terminis atorgats per l'autoritat competent
a les persones interessades per presentar documents solAlicitats
per l'òrgan competent, quan no impliqui resistència constitutiva
de falta greu.

f) No aportar qualsevol de les dades obligatòries, o de les
seves modificacions, en la declaració responsable o en la
comunicació que han de presentar les persones interessades
davant l'administració competent en matèria d'indústria quan no
constitueixi falta greu.

Article 2
Normes sancionadores en matèria de joc

1. Són infraccions administratives en matèria de joc i apostes les
accions o les omissions tipificades en aquesta llei, fins i tot quan
impliquin mera negligència. Les infraccions administratives en
matèria de joc es classifiquen en molt greus, greus i lleus.

2. Són infraccions molt greus en matèria d'autoritzacions:

a) Fer activitats d'organització, gestió o explotació de jocs
i apostes sense les autoritzacions o les inscripcions pertinents,
o amb incompliment dels requisits i les condicions que s'hi
estableixin, com també organitzar, gestionar o explotar jocs o
apostes en locals o recintes no autoritzats, en condicions
distintes a les autoritzades o per part de persones no
autoritzades.

b) Modificar de manera unilateral qualsevol de les
condicions en virtut de les quals es van concedir les
autoritzacions corresponents.

c) Cedir les autoritzacions concedides, tret que la cessió es
dugui a terme amb les condicions o els requisits que estableixin
les normes vigents. D'aquesta infracció, en són responsables tant
el cedent com el cessionari.

d) Alterar la realitat o ometre informació dels documents i
les dades que s'aportin per obtenir l'autorització corresponent.

3. Són infraccions molt greus en relació amb els jocs i les
apostes:

a) Fer publicitat dels jocs d'atzar o les apostes o dels
establiments en què es practiquin al marge de les normes
establertes o les autoritzacions concedides. D'aquesta infracció,
n'és responsable el titular de l'autorització.

b) Promocionar els jocs o les apostes, com també el
complement dels premis, al marge de les normes establertes o
les autoritzacions concedides.

c) Utilitzar elements o màquines de jocs no homologats o no
autoritzats o substituir fraudulentament el material o els
elements de joc.

d) Modificar els límits de les apostes o dels premis
autoritzats.

e) Manipular els jocs en perjudici dels jugadors o apostadors
o de la Hisenda de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

f) Fabricar, importar, comercialitzar, mantenir i distribuir els
elements o els materials de jocs o d'apostes amb incompliment
del que disposa la normativa vigent.

4. Són infraccions molt greus quant als drets dels usuaris o els
jugadors:

a) Exercir violència, coacció o intimidació sobre els
jugadors en els locals o recintes on tenguin lloc els jocs o les
apostes per part de les entitats o empreses titulars,
organitzadores o explotadores d'aquestes activitats o de les
persones al servei d'aquestes empreses, i igualment del personal
empleat o directiu dels establiments o les empreses.

b) Concedir préstecs o crèdits per part de les entitats o
empreses titulars, organitzadores o explotadores d'activitats de
joc o d'apostes, de les persones al servei d'aquestes empreses o
del personal empleat o directiu dels establiments.

c) Permetre que es concedeixin préstecs o crèdits a jugadors
o apostadors en els locals o recintes on tenguin lloc els jocs o les
apostes per part de les entitats o empreses titulars,
organitzadores o explotadores d'activitats de joc o d'apostes.

d) Produir se l'impagament total o parcial als jugadors o
apostadors dels premis o les quanties de què siguin guanyadors.

e) Vendre cartrons de bingo, bitllets, resguards de joc,
apostes, paperetes o qualsevol altre títol semblant per un preu
distint de l'autoritzat.

f) Produir se la participació com a jugadors del personal
empleat o directiu, com també d'accionistes i de partícips
d'empreses dedicades a la gestió, l'organització i l'explotació del
joc o l’aposta, directament o per mitjà de terceres persones en
els jocs o les apostes que gestionin, organitzin o explotin.

5. Són infraccions greus en relació amb les autoritzacions, les
garanties i els deures documentals o procedimentals:

a) Tolerar o consentir expressament o tàcitament
l'organització, la realització o la pràctica de jocs o apostes en
locals no autoritzats o per part de persones no autoritzades.

b) No disposar dels llibres o suports informàtics exigits per
la normativa en matèria de jocs i apostes o dur los
incorrectament.

c) No trametre a l'organisme competent en matèria de joc les
dades o els documents que requereixi.

d) No comunicar, en els terminis establerts, qualsevol
modificació que afecti l'autorització inicial, quan no requereixi
una nova autorització prèvia.

e) Negar se a colAlaborar amb els funcionaris o els
encarregats del control o de la inspecció, o no exhibir els
documents acreditatius de les autoritzacions, com també negar
se a obrir o mostrar les màquines o els elements de joc per
comprovar los.
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f) No complir el deure de compareixença quan sigui requerit
per l'òrgan que tengui atribuïda les competències en matèria de
joc.

6. Són infraccions greus en relació amb les societats i les
empreses autoritzades:

a) Reduir el capital social de les societats autoritzades per
sota del límit legal o establert reglamentàriament.

b) Reduir les garanties o fiances exigides a les empreses per
sota del límit legal o establert reglamentàriament.

c) No comunicar, en el termini màxim de tres mesos des que
tenguin lloc, les modificacions en la composició, el capital i la
titularitat de les accions i les participacions de les societats
autoritzades.

7. Són infraccions greus en relació amb les màquines i els altres
elements o materials de joc:

a) Tolerar o permetre la instalAlació o l'explotació de
màquines amb premi programat o de màquines d'atzar sense les
autoritzacions o sense complir els requisits exigits
reglamentàriament.

b) Transmetre les màquines amb premi programat en
qualsevol de les seves modalitats o les màquines d'atzar amb
incompliment de les condicions establertes reglamentàriament.

c) InstalAlar o explotar un nombre de màquines amb premi
programat en qualsevol de les seves modalitats o les màquines
d'atzar que excedeixi l'autoritzat.

d) Permetre l'ús de materials o elements de joc sense complir
les condicions tècniques d'homologació o mantenir los en
funcionament.

e) Qualsevol incompliment de les normes tècniques dels jocs
o de les apostes.

8. Són infraccions greus en relació amb els usuaris o jugadors:

a) Permetre l'accés a jocs o apostes a les persones que ho
tenguin prohibit.

b) Participar com a jugador en jocs o apostes no autoritzats
en establiments públics o privats.

c) No disposar de fitxers o suports informàtics dels assistents
a locals destinats a jocs o apostes en els quals sigui
reglamentàriament exigible un registre d'accés, o portar los de
manera incompleta o inexacta.

d) No tenir fulls de reclamacions en els establiments i locals
autoritzats.

e) No trametre en el termini reglamentàriament establert a
la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació les reclamacions que es formulin.

9. Són infraccions lleus:

a) No exhibir en els establiments de joc o apostes, com
també en les màquines amb premi programat en qualsevol de les
seves modalitats i en les màquines d'atzar, els documents
acreditatius de la seva autorització.

b) No complir els requisits, les obligacions i la resta de
normes imperatives o prohibitives establertes expressament en
la llei o en la normativa reglamentària de desplegament en
matèria de joc o apostes, quan l'incompliment de la norma no
constitueixi una infracció greu o molt greu.

10. Les conductes constitutives d'infraccions previstes en
aquesta llei poden ser sancionades mitjançant l'aplicació de les
sancions, adequadament graduades, que s'hi preveuen i de les
que disposin les normes que la despleguin. En la graduació de
les sancions es ponderen les circumstàncies que concorrin en els
fets i, especialment, la intencionalitat de l'infractor, el dany
produït tant a tercers com a l'Administració, la perillositat de la
conducta, la transcendència social i econòmica de l'acció o
l'omissió, la reincidència o la reiteració, aplicant, en tot cas, el
criteri de proporcionalitat entre la infracció comesa i la quantia
i els efectes de la sanció.

11. Quan una mateixa acció o omissió comesa per un mateix
infractor sigui constitutiva de diversos tipus d'infracció, l'òrgan
competent per sancionar ha d'imposar la sanció que
correspongui al tipus d'infracció més greu, i ha de considerar les
altres infraccions circumstàncies agreujants per a la graduació
de la sanció que s'ha d'imposar.

12. La sanció per una infracció molt greu consisteix en una
multa la quantia de la qual oscilAla entre seixanta mil un euros
(60.001 i) i sis cents mil euros (600.000 i). Accessòriament,
poden imposar se aquestes altres sancions:

a) Suspensió temporal de l'autorització per un període de
fins a cinc anys.

b) Inhabilitació temporal per desenvolupar activitats de jocs
o apostes per un període d'un a cinc anys.

c) Revocació de l'autorització per a l'explotació i la gestió de
jocs o apostes o de l'habilitació de l'establiment.

d) Inhabilitació definitiva per al desenvolupament
d'activitats de jocs o apostes, només per al cas de reincidència.

e) Comís i destrucció de les màquines, els materials o els
elements de joc, en els casos de les infraccions que recullen
l'apartat 2.a) i les lletres c) i f) de l'apartat 3 d'aquest article.

f) Comís de l'import obtingut pels jocs o les apostes, en els
casos de les infraccions que recullen l'apartat 2.a) i les lletres c)
i e) de l'apartat 3 d'aquest article. 

13. La sanció per una infracció greu consisteix en una multa la
quantia de la qual oscilAla entre sis mil un euros (6.001 i) i
seixanta mil euros (60.000 i). Accessòriament, poden imposar
se aquestes altres sancions:
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a) Suspensió temporal de l'autorització per un període de
fins a un any.

b) Inhabilitació temporal per desenvolupar activitats de jocs
o d'apostes per un període de fins a un any.

14. La sanció per una infracció lleu consisteix en una multa la
quantia màxima de la qual és de sis mil euros (6.000 i).

15. Les infraccions lleus prescriuen als sis mesos; les greus, a
l'any; i les molt greus, als dos anys, comptadors des del dia en
què es va cometre la infracció. El termini de prescripció queda
interromput des de la notificació de la iniciació del procediment
sancionador a l'infractor. El còmput de prescripció es reprèn des
del dia que l'expedient conclogui sense sanció o es paralitzi
durant més de tres mesos, si no és per causa imputable a la
persona interessada.

16. Les sancions pecuniàries que preveu aquest article es poden
fer efectives abans que es dicti la resolució de l'expedient
sancionador, amb una reducció del 15% sobre la quantia
proposada en l'acord o la resolució d'inici o, si escau, en la
proposta de resolució.

Igualment, el compliment degudament acreditat davant
l'administració competent de les obligacions o els drets formals
del presumpte infractor, per iniciativa pròpia, en qualsevol
moment del procediment administratiu sancionador abans que
es dicti la resolució, comporta una reducció del 15% sobre la
quantia proposada en l'acord o la resolució d'inici o, si escau, en
la proposta de resolució. Les reduccions a què es refereixen els
paràgrafs anteriors d'aquest apartat es poden acumular.

Article 3
Normes sancionadores en matèria de consum

Es modifica l'article 51 de la Llei 1/1998, de 10 de març, de
l'Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, que queda redactat de la manera següent:

"Article 51
Quanties de les sancions de multa

Per la comissió d'infraccions en matèria de defensa del
consumidor es poden imposar les sancions següents:

a) Multa de fins a 6.000 i en cas d'infraccions lleus.
b) Multa compresa entre 6.000,01 i 24.000,00 i per a les

faltes greus, i pot sobrepassar aquesta quantia fins a arribar
al quíntuple del valor dels productes o els serveis objecte de
la infracció.

c) Multa compresa entre 24.000,01 i 660.000,00 i per a
les faltes molt greus, i pot sobrepassar aquesta quantia fins
a arribar al quíntuple del valor dels productes o serveis
objecte de la infracció."

Disposició addicional primera
Règim aplicable a la instalAlació de màquines, terminals o
equips de joc

En l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears
únicament es poden instalAlar en els establiments d'hostaleria,
sales de joc, bingos, casinos o locals presencials l'activitat
principal dels quals sigui aliena a la comercialització de jocs, les
màquines, els terminals o els equips de joc prevists en la
normativa reglamentària de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Disposició addicional segona
Règim d'autoritzacions d'establiments de joc

En l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears no
es pot autoritzar l'obertura de locals presencials l'activitat
principal dels quals sigui l'explotació de jocs en l'àmbit de les
activitats de joc no reservades de competència estatal fins que
no se'n reguli el règim d'autorització mitjançant una disposició
administrativa de caràcter general.

Disposició addicional tercera
Informes preceptius en matèria de casinos, jocs i apostes

En l'àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears, pel
que fa als expedients d'autoritzacions administratives per a la
instalAlació, l'obertura, el funcionament i la modificació de tot
tipus d'activitat de joc i dels establiments on aquestes es
desenvolupin, no es requereixen més informes preceptius i
vinculants que els que expressament estableixi la normativa
autonòmica pròpia sobre la matèria.

Disposició addicional quarta
Règim d’explotació provisional d’apostes hípiques

1. Les entitats titulars o gestores dels hipòdroms que a l’entrada
en vigor de la present disposició legal venguin desenvolupant
l’organització, l’explotació i la gestió de les apostes internes,
podran explotar provisionalment les apostes externes que es
formalitzin en o des del territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, en les seves distintes modalitats, fins que
s’adjudiqui, si n’és el cas, una autorització definitiva mitjançant
concurs públic.

2. L’explotació provisional a què es refereix el paràgraf anterior
no conferirà mèrits ni cap dret preferent per a l’adquisició de
l’autorització definitiva de l’aposta externa.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queda derogat el Decret Llei 7/2011, de 23 de desembre, i
totes aquelles altres disposicions que s’oposin al que disposa
aquesta llei, la contradiguin o hi resultin incompatibles.

Disposició final primera
Efectes sobre normes estatals

Queda sense efecte en l'àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears l'apartat 2, norma 1 a, de la lletra B de l'annex
del Reial Decret 123/1995, de 27 de gener, sobre traspàs de
funcions i serveis de l'Administració de l'Estat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears en matèria de casinos, jocs i
apostes.

Disposició final segona
Normes reglamentàries

En un termini màxim de 24 mesos comptadors des de l’inici
de la vigència del Decret Llei 7/2011, de 23 de desembre, el
Govern de les Illes Balears ha d'aprovar la disposició
administrativa de caràcter general esmentada en la disposició
addicional segona.
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Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir l'endemà d'haver se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 17 d'abril de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'abril de 2012, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2231/12, relativa a política general del Govern en
matèria sanitària, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a mantenir la qualitat assistencial sanitària que reben els
nostres ciutadans i ciutadanes."

A la seu del Parlament, 24 d'abril de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3165/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a política en matèria d'igualtat entre homes i dones.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro
i Gandasegui.

Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Fina Santiago i
Carmen Castro.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2591/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Llorenç Galmés i Verger, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consell de coordinació policial.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2596/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a amnistia fiscal i despeses
socials. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2583/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de l'impost de
construccions i obres de l'Hospital de Son Espases. (BOPIB
núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2586/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dictamen sobre els problemes
específics de les Illes. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2604/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
l'estat del benestar. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2585/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en relació amb el cas
de corrupció que afecta la Federació balear d'associacions de
lesbianes, gais, transexuals i bisexuals. (BOPIB núm. 43, de 20
d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2589/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Aina Maria Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions contra la llengua
catalana. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2610/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressupost i retallades a
l'educació. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2588/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accessibilitat als espais naturals.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2584/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conseqüències que tendran els
pressuposts generals de l'Estat. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril
de 2012).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2584/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Maria Assumpció Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a servei de cirurgia maxilAlofacial
a l'Hospital Mateu Orfila. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2590/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subhasta pública de béns
patrimonials de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2587/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a règim especial d'energies
renovables. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2601/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a descontrol en les ajudes de
formació de la Unió Europea. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2601/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a Sa
Ràpita-Es Trenc. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 2600/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a noves retallades per a les
ILles Balears. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).
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La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17

d'abril de 2012, rebutjà els Punts 1, 2, 4, 5, 6 i 7 de la Moció
RGE núm. 2231/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general del Govern en matèria sanitària.(BOPIB núm.
41, de 4 d'abril de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera de Salut,

Família i Benestar Social, davant el Ple de la cambra, per tal
de retre compte del compliment de la Proposició no de llei
RGE núm. 2063/11 (RGE núm. 2086/12).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'abril de 2012, tengué lloc la compareixença del Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, qui va retre
compte de la proposició no de llei esmentada, relativa al centre
sociosanitari a l'antic Hospital Verge del Toro, que fou aprovada
a la Comissió de Salut en sessió de dia 21 de setembre de 2011
(BOPIB núm. 14, de 30 de setembre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 2599/12 i 2597/12.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 d'abril de 2012, s'ajornaren, atès l'escrit RGE núm. 2675/12,
presentat pel Govern de les Illes Balears, les preguntes
esmentades, presentades pels diputats Cosme Bonet i Bonet i
Marc Pons i Pons, ambdós del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a macrohotel a l'entorn d'Es Trenc i a pressuposts i
connectivitat de les Illes, respectivament (BOPIB núm. 43, de
20 d'abril d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Validació del Decret Llei 4/2012, de 30 de març, de

mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 2567/12).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'abril de 2012, després del debat corresponent, validà, per 32
vots a favor, 21 en contra i cap abstenció, el decret llei esmentat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació com a projecte de llei del Decret Llei 4/2012, de

30 de març, de mesures tributàries per a la reducció del dèficit
de la comunitat autònoma de les Illes Balears (RGE núm.
2567/12).

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
d'abril de 2012, un cop validat el decret esmentat, aprovà per
assentiment la seva tramitació com a projecte de llei.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.



1926 BOPIB núm. 44 -  27 d'abril de 2012

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 19 d'abril de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1226/12, relativa a impuls
del producte turístic cultural, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a, conjuntament amb el Consell de Mallorca, de
Menorca, d'Eivissa i de Formentera, i amb el sector privat,
impulsar l'estructuració del turisme cultural a les Illes Balears,
per tal que cada illa pugui oferir una oferta atractiva i
diversificada de la seva història, tradicions, patrimoni,
gastronomia, amb la finalitat que, el més aviat possible, les
nostres illes també siguin un referent del turisme cultural."

A la seu del Parlament, 24 d'abril de 2012.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 4 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
4131/11, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a edifici de l'Hospital
Verge del Toro. (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 4053/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a delegació del
Govern de les Illes Balears al viatge a BrusselAles. (BOPIB núm.
18, de 18 d'octubre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 5013/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a suport a la premsa local.
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 5021/11, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a política regional europea.
(BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de 2011).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 69/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a subministrament de
vestuari i calçat. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 763/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a delegació territorial del Govern de les Illes Balears a
Formentera. (BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1266/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a immigrants als serveis de salut públics. (BOPIB núm.
35, de 2 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1267/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a delegació del Govern a Formentera. (BOPIB núm. 35,
de 2 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2659/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a delegacions de l'ens públic a les
altres illes. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2660/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa María Bauzá i Colom,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a participació d'IB3 a la
Maremostra Ocean International Film Festival. (BOPIB núm.
43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2661/12, de l'Hble. Sra. Diputada Rosa María Bauzá i Colom,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa Tots donam
una mà. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2665/12, de l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de les audiències.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2644/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a directrius dels serveis
informatius. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2656/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
pluralitat i independència a IB3. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril
de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2645/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a contractació de productes
audiovisuals. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2646/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a efectes de les retallades als
informatius. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2662/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a participació d'IB3 a la
pelAlícula El perfecto desconocido. (BOPIB núm. 43, de 20
d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

R)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2647/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a criteris per a l'emissió de
pelAlícules. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

S)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2663/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a ingressos publicitaris.
(BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

T)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió

de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 19 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE núm.
2664/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a temps que ocupen els
serveis informatius. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. Director de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 18 d'abril de 2012, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 122/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abonament dels bitllets pagats pels malalts de Menorca, Eivissa
i Formentera que tenen necessitat de traslladar-se a Mallorca per
ser atesos per l'ib-salut. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 18 d'abril de 2012, rebutjà la Proposició no de llei
RGE núm. 1608/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a targeta sanitària. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 19 d'abril de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1570/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a consorci per a les obres del Pati
de Sa Lluna. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 19 d'abril de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1592/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria de la Comissió política de seguiment del
projecte de rehabilitació integral de la Platja de Palma. (BOPIB
núm. 38, de 16 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'abril de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6025/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a salari mínim interprofessional. (BOPIB núm. 30, de 27 de
gener de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'abril de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1724/11, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a centres de dia. (BOPIB
núm. 39, de 23 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 d'abril de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 1876/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a destinació dels descomptes als empleats públics per vaga
general. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Família i

Benestar Social, davant la Comissió de Salut, sobre els canvis
produïts a la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
(RGE núm. 1611/12).

A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 4 d'abril de 2012, tengué lloc la compareixença de
la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, qui,
acompanyada del director general de Salut Pública i
vicepresident de l'àrea de Serveis Assistencials de l'ib-salut, de
la cap de Premsa i de la cap de Gabinet de la conselleria,
informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de l'escrit RGE núm. 1596/12.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 4 d'abril de 2012, el Grup Parlamentari PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca retirà l'escrit esmentat, mitjançant
el qual se solAlicitava que la comissió, a través de la Presidència
del Parlament, adoptés l'acord de recaptar la presència de la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social per tal d'informar
sobre el cessament del Sr. Bestard i la nova reestructuració de
l'ib-salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)

Ajornament de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals RGE
núm. 89/12.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18 d'abril de
2012, s'ajornà per a una propera sessió la pregunta esmentada,
del diputat Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a programació de
televisions locals (BOPIB núm. 30, de 27 de gener d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 1591/12.

 A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 19 d'abril de 2012, es rebutjà, després
de debatre'l, per 5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció,
l'escrit esmentat, del Grup Parlamentari Socialista, mitjançant
el qual se solAlicitava la compareixença del gerent del Consorci
de la Platja de Palma per tal d'explicar el seu projecte de
rehabilitació de la Platja de Palma.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 d'abril 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, i segons l'acord adoptat pel Ple de
la cambra, en sessió del proppassat dia 17 d'abril, acorda de
tramitar el Decret Llei 4/2012, de 30 de març, de mesures
tributàries per a la reducció del dèficit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 2567/12), com a
projecte de llei pel procediment d'urgència.

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'obre 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 7 de març de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)

DECRET LLEI 4/2012, DE 30 DE MARÇ, DE
MESURES TRIBUTÀRIES PER A LA REDUCCIÓ

DEL DÈFICIT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE
LES ILLES BALEARS

Preàmbul

Ateses les greus dificultats de la Hisenda pública de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per atendre
adequadament les obligacions que es deriven de la prestació
dels serveis bàsics en exercici de les seves competències, i atesa
la imperiosa necessitat de reduir l’elevat dèficit públic de la
Comunitat Autònoma per poder complir els objectius que va
establir el Consell de Política Fiscal i Financera dia 6 de març
de 2012, cal adoptar urgentment noves mesures -
complementàries de les ja adoptades en el Decret llei 6/2011, de
2 de desembre, de mesures tributàries urgents- amb la finalitat
d’augmentar els ingressos públics, en la mesura que ho permeti
la capacitat normativa en matèria tributària de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, en el marc que estableixen la
Constitució espanyola, l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
i la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de
les comunitats autònomes. ParalAlelament, també cal establir
beneficis fiscals que, a més d’incentivar el desenvolupament
econòmic de manera immediata, contribueixin indubtablement
a reduir la despesa pública sanitària.

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
de les normes que conté aquest Decret llei incideixen
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substancialment en el deure de contribuir a què es refereix
l’article 31 de la Constitució espanyola, és a dir, en la posició
dels contribuents en el conjunt del sistema tributari, d’acord
amb la doctrina del Tribunal Constitucional dictada en aquesta
matèria.

Concretament, sota els principis de capacitat econòmica,
igualtat i progressivitat que han d’inspirar el sistema tributari,
i d’acord amb 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, i
amb 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, s’exerceixen determinades
competències normatives sobre els tributs estatals cedits
següents: impost sobre la renda de les persones físiques, impost
sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats,
impost sobre la venda minorista de determinats hidrocarburs,
impost especial sobre determinats mitjans de transport i taxa
fiscal sobre el joc. A més, es regulen normes de gestió
específiques del procediment per a la taxació pericial
contradictòria i per a la presentació de les escriptures de
cancelAlació hipotecària.

D’aquesta manera, aquest Decret llei s’articula en dos
capítols. El capítol I està dedicat als tributs cedits, i es divideix
en quatre seccions en funció de l’impost regulat. Així, la secció
1a, sobre l’impost sobre la renda de les persones físiques (article
1), regula una nova deducció autonòmica per a despeses en
primes d’assegurances individuals de salut, que, si bé implica de
manera immediata una menor recaptació inicial en concepte
d’aquest impost, també ha d’implicar una reducció de la despesa
sanitària per raó de l’ús més elevat que previsiblement faran
aquestes persones de la sanitat privada i, fins i tot, un augment
net de la recaptació impositiva global a favor de la Comunitat
Autònoma, per raó del potencial creixement de l’activitat
d’aquest sector de l’assegurança privada.

La secció 2a, relativa a l’impost sobre transmissions
patrimonials i actes jurídics documentats, regula el tipus de
gravamen aplicable a les transmissions oneroses de determinats
béns mobles (article 2).

La secció 3a es dedica a l’impost sobre la venda minorista
de determinats hidrocarburs (article 3), i, tal com també han fet
la majoria de comunitats autònomes, per primera vegada es
regula a les Illes Balears el tipus de gravamen autonòmic
respecte de les benzines, el gasoil d’ús general, el fueloil i el
querosè d’ús general.

La secció 4a, sobre l’impost especial sobre determinats
mitjans de transport (article 4), regula també per primera vegada
a les Illes Balears el tipus de gravamen d’aquest impost, però
només per als mitjans de transport que emeten més CO2
inclosos en l’epígraf 4t de l’article 70.1 de la Llei 38/1992, de
28 de desembre, d’imposts especials.

I mitjançant el capítol II (articles 5 a 7), es regulen normes
de gestió. En particular s’estableixen determinades especialitats
del procediment de taxació pericial contradictòria i l’exoneració
de l’obligació de presentar les escriptures de cancelAlació
hipotecària per part dels subjectes passius de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Per acabar, la part final s’estructura en tres disposicions
addicionals, una de transitòria, una altra de derogatòria i dues
disposicions finals. Les disposicions addicionals regulen el tipus
de devolució del gasoil d’ús professional en l’impost sobre les
vendes minoristes de determinats hidrocarburs; l’afectació al
finançament de la despesa sanitària dels rendiments derivats de
l’aplicació dels tipus de gravamen autonòmics de l’impost sobre
les vendes minoristes de determinats hidrocarburs, i la
constitució de fiances per part de les empreses que operen en el
sector del joc, fiances que s’estenen a les obligacions
econòmiques resultants de la meritació de la taxa fiscal sobre el
joc, entre altres obligacions o responsabilitats en què pugui
incórrer l’empresa operadora en aquest sector d’activitat. I
mitjançant les disposicions finals primera i segona s’incrementa
el tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses de
béns immobles -inclosa la constitució o la transmissió de drets
reals d’ús o de gaudi sobre immobles- de valor més elevat,
mitjançant l’aplicació d’una tarifa progressiva, la qual cosa
afavoreix, sens dubte, el compliment del principi de
progressivitat del sistema tributari, i s’estableix l’entrada en
vigor de la norma, sens perjudici de les regles particulars que es
fixen en la disposició transitòria única en funció de la meritació
-instantània o periòdica- de cada un dels tributs afectats per la
nova regulació.

Capítol I
Tributs cedits

Secció 1a
Impost sobre la renda de les persones físiques

Article 1 
Deducció autonòmica en concepte de despeses en primes
d’assegurances individuals de salut

1. S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica del
15 % de les despeses satisfetes pel contribuent durant l’exercici
en concepte de primes d’assegurances individuals de salut.

2. Perquè es pugui aplicar aquesta deducció cal que es
compleixin els requisits i les condicions que s’indiquen a
continuació.

a) Les persones contribuents i beneficiàries de l’assegurança
han de tenir residència a les Illes Balears i complir alguna de les
característiques personals següents:

1r. Ser membre d’una família nombrosa.
2r. Ser més gran de 65 anys.
3r. Patir una discapacitat amb un grau de minusvalidesa
igual o superior al 65 %.

b) El contribuent no ha d’haver obtingut, durant l’exercici,
rendiments d’activitats econòmiques subjectes a l’impost sobre
la renda de les persones físiques.
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c) La suma de la base imposable general més la base
imposable de l’estalvi menys el mínim del contribuent i el
mínim per descendents no han de superar la quantia de 12.000
euros en cas de tributació individual, i 25.000 euros en cas de
tributació conjunta. No obstant això, en el cas de famílies
nombroses, aquests imports s’eleven a 24.000 euros en el cas de
tributació individual i a 36.000 en el supòsit de tributació
conjunta.

d) Només donen dret a deducció les despeses de primes
d’assegurances individuals únicament i exclusivament
destinades a cobrir despeses d’assistència sanitària. A aquest
efecte, no donen dret a deducció les primes vinculades
únicament a assistència dental, ni tampoc les abonades en
concepte d’assegurances privades derivades del règim de les
mutualitats de funcionaris o altres colAlectius.

e) A l’efecte de l’aplicació d’aquesta deducció, només es
poden tenir en compte els descendents membres de la família
nombrosa que, al seu torn, donin dret a la reducció prevista, en
concepte de mínim per descendents, en l’article 58 de la Llei
35/2006, de 28 de novembre, de l’impost sobre la renda de les
persones físiques. I, en el cas que els cònjuges membres
ascendents de la família nombrosa hagin optat per la tributació
individual i tenguin dret a la reducció prevista, en concepte de
mínim per descendents, en l’article 58 de la Llei 58/2006,
esmentada, cadascun té dret a aplicar-se la meitat de la deducció
corresponent a les despeses derivades de primes d’assegurança
per membres descendents de la família nombrosa.

f) En el supòsit de família nombrosa, s’ha de tenir
reconeguda administrativament aquesta condició, en els termes
que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció
de les famílies nombroses.

3. L’incompliment dels requisits i les condicions a què es
refereix l’apartat 2 anterior comporta la pèrdua del benefici
fiscal, i el contribuent ha d’incloure en la declaració de l’impost
corresponent a l’exercici en què s’ha produït l’incompliment la
part de l’impost que s’ha deixat de pagar com a conseqüència de
la deducció practicada, juntament amb els interessos de demora
meritats.

Secció 2a
Impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics

documentats

Article 2
Tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses
de determinats béns mobles

El tipus de gravamen aplicable a les transmissions de
vehicles de turisme i de vehicles tot terreny que, segons la
classificació de preus mitjans de venda que estableix anualment
el ministeri competent en matèria d’hisenda mitjançant una
ordre, superin 15 cavalls de potència fiscal, és del 8%.

Secció 3a
Impost sobre les vendes minoristes de determinats

hidrocarburs

Article 3
Tipus de gravamen autonòmic en l’impost sobre les vendes
minoristes de determinats hidrocarburs

1. D’acord amb l’article 52 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,
el tipus de gravamen autonòmic en l’impost sobre les vendes
minoristes de determinats hidrocarburs, al qual es refereix
l’apartat deu, punt 3, de l’article 9 de la Llei 24/2001, de 27 de
desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social,
és el següent:

a) Gasolines: 48 euros per 1.000 litres.
b) Gasoil d’ús general: 48 euros per 1.000 litres.
c) Fueloil: 2 euros per tona.
d) Querosè d’ús general: 48 euros per 1.000 litres.

2. El tipus de gravamen establert en l’apartat anterior es pot
modificar mitjançant la llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma dins els límits que estableix la normativa
general aplicable.

Secció 4a
Impost especial sobre determinats mitjans de transport

Article 4
Tipus de gravamen en l’impost especial sobre determinats
mitjans de transport

D’acord amb l’article 51 de la Llei 22/2009, en l’impost
especial sobre determinats mitjans de transport el tipus de
gravamen aplicable als mitjans de transport de l’epígraf 4t de
l’article 70.1 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts
especials, és del 16%.

Capítol II
Normes de gestió

Article 5
Taxació pericial contradictòria en l’impost sobre
successions i donacions

1. Pel que fa a la correcció del resultat obtingut en la
comprovació de valors mitjançant qualsevol dels mitjans que
preveu l’article 57 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, en l’àmbit de l’impost sobre successions i
donacions, les persones interessades poden promoure la taxació
pericial contradictòria mitjançant una solAlicitud presentada en
el termini del primer recurs o reclamació interposats contra la
liquidació efectuada d’acord amb els valors comprovats
administrativament, o contra l’acte de comprovació de valors
degudament notificat.

En cas que la persona interessada estimi que la notificació
no conté l’expressió suficient de les dades i els motius tinguts
en compte per elevar els valors declarats i en denunciï l’omissió
en un recurs de reposició o en una reclamació
economicoadministrativa i es reservi el dret a promoure una
taxació pericial contradictòria, el termini al qual fa referència el
paràgraf anterior s’ha de comptar des de la data en què
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esdevengui ferm en via administrativa l’acord que resolgui el
recurs o la reclamació interposats.

2. La presentació de la solAlicitud de taxació pericial
contradictòria, o la reserva del dret a promoure-la, a la qual fa
referència l’apartat 1, determina la suspensió de l’executivitat
de la liquidació i del termini per interposar-hi un recurs o una
reclamació.

Article 6
Normes comunes del procediment de taxació pericial
contradictòria en els imposts sobre successions i donacions
i sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats

La conselleria competent en matèria d’hisenda pot
determinar la remuneració màxima que s’ha de satisfer als perits
tercers que intervenguin en taxacions pericials contradictòries,
a fi que hi hagi informació pública suficient sobre els costs en
què poden incórrer les persones interessades en la tramitació
d’aquest procediment. 

Article 7
Escriptures de cancelAlació hipotecària

1. Als efectes del que disposen els articles 51 i 54 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, no és obligatori que els subjectes passius
presentin davant l’Agència Tributària de les Illes Balears les
escriptures públiques mitjançant les quals es formalitzi,
exclusivament, la cancelAlació d’hipoteques sobre béns
immobles, quan aquesta cancelAlació obeeixi al pagament de
l’obligació garantida i estiguin exemptes de l’impost sobre
transmissions patrimonials i actes jurídics documentats, d’acord
amb l’article 45.I.B).18 del Text refós esmentat. En aquest
sentit, el que estableix l’article 51.1 d’aquest Text refós s’entén
complert mitjançant la presentació de l’escriptura davant el
registre de la propietat. 

2. El que disposa l’apartat anterior s’entén sens perjudici dels
deures notarials de tramesa de la informació relativa a les
escriptures, d’acord amb l’article 52 del Text refós de la Llei de
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats.

Disposició addicional primera
Tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional
en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats
hidrocarburs

El tipus autonòmic de devolució del gasoil d’ús professional
en l’impost sobre les vendes minoristes de determinats
hidrocarburs, al qual se refereix l’apartat sis bis de l’article 9 de
la Llei 24/2001, és de 48 euros per 1.000 litres.

Disposició addicional segona
Afectació dels rendiments derivats de l’aplicació del tipus
de gravamen autonòmic en l’impost sobre vendes
minoristes de determinats hidrocarburs

Els rendiments derivats de l’aplicació del tipus de gravamen
autonòmic en l’impost sobre les vendes minoristes de
determinats hidrocarburs queden afectats totalment al
finançament d’actuacions sanitàries incloses en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. A
aquest efecte, al tancament de cada exercici, la conselleria
competent en matèria sanitària ha d’elaborar una memòria
acreditativa d’aquest aspecte.

Disposició addicional tercera
Constitució de fiances en matèria de joc

1. En els termes i les quanties que s’estableixin
reglamentàriament, les empreses operadores que facin activitats
relacionades amb el joc estan obligades a constituir fiances, que
queden afectades a totes les obligacions i les responsabilitats
econòmiques que es derivin de la comissió d’infraccions en
matèria de joc, de la manca de pagament dels tributs exigibles
en aquesta matèria i de qualsevol altra obligació de caràcter
econòmic a la qual hagin de respondre per imperatiu legal o
reglamentari.

2. La manca de constitució de la fiança, com també la manca
d’actualització d’aquesta en el termini d’un mes comptador des
del requeriment que faci l’Administració, implica que la persona
o l’entitat interessada incorri en una causa de revocació del títol
habilitant.

Disposició transitòria única
Normes transitòries

1. El que disposen els articles 2 a 4, la disposició addicional
primera i la disposició final primera s’ha d’aplicar als fets
imposables meritats a partir de l’1 de maig de 2012.

2. El que disposa l’article 1 s’ha d’aplicar als fets imposables de
l’impost sobre la renda de les persones físiques meritats a partir
de l’1 de gener de 2012.

Disposició derogatòria única
Derogació de normes

Es deroguen totes les normes de rang igual o inferior que
s’oposin a les disposicions contingudes en aquest Decret llei o
les contradiguin.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de
mesures tributàries i economicoadministratives

La lletra a) de l’article 13 de la Llei 6/2007, de 27 de
desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives,
queda modificada de la manera següent:

“a) Com a regla general, el tipus mitjà que resulti
d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o declarat
-si aquest darrer és superior al real- del bé immoble objecte
de transmissió o de constitució o cessió del dret real:
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Valor total
immoble fins a

(euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta valor fins
a (euros)

Tipus aplicable
(%)

0,00 0,00 300.000,00 7

300.000,01 21.000,00 500.000, 00 8

500.000,01 37.000,00 700.000,00 9

700.000,01 55.000,00 en endavant 10

No obstant això, si el bé immoble és qualificable
urbanísticament conforme a la normativa aplicable com a
plaça de garatge, excepte en el cas de garatges annexos a
habitatges fins a un màxim de dos -en el qual s’aplica la
regla general anterior-, el tipus mitjà aplicable és el que
resulti d’aplicar la tarifa següent en funció del valor real o
declarat -si aquest darrer és superior al real- del bé immoble
garatge objecte de transmissió o de constitució o cessió del
dret real:

Valor total
garatge fins a

(euros)

Quota íntegra
(euros)

Resta valor fins
a (euros)

Tipus aplicable
(%)

0,00 0,00 30.000,00 7

30.000,01 2.100,00 en endavant 8

A l’efecte del que disposen els dos paràgrafs anteriors,
la quota íntegra s’ha de determinar aplicant el tipus mitjà
així obtingut a la base liquidable corresponent al subjecte
passiu. El tipus mitjà és el derivat de multiplicar per cent el
quocient resultant de dividir la quota obtinguda per
l’aplicació de les anteriors tarifes pel valor total de
l’immoble. El tipus mitjà s’ha d’expressar amb dos
decimals, i el segon decimal s’ha d’arrodonir per excés quan
el tercer decimal sigui superior a 5 i per defecte quan el
tercer decimal sigui igual o inferior a 5.”

Disposició final segona
Entrada en vigor

Aquest Decret llei comença a vigir l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 30 de març de 2012. 
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2783/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general del Govern en matèria comptable.
(Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2784/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matpèria de polítiques actives
d'ocupació, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de
25 d'abril de 2012).

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general del Govern en matèria comptable.

Dia 9 de desembre de 2004, mentre governava el Partit
Popular, el Parlament de les Illes Balears va aprovar les
constatacions, manifestacions, conclusions i/o resolucions de la
Comissió no permanent d'estudi de la millora per part del l'Estat
del finançament de les competències en matèria d'Educació i de
Sanitat. Mitjançant la proposta número 3 s'instava el Govern de
les Illes Balears a portar a terme una reclamació efectiva davant
l'Administració de l'Estat pel deute històric 2002-2004
quantificada en 582,65 milions d'euros.

Així mateix a la proposta número 4: “Reconèixer la
procedència de la contracció del dret derivat de l'existència del
deute històric 2002-2004, esmentada en el paràgraf anterior, per
al present exercici.”

El Govern d'aleshores va introduir el deute en el capítol
d'ingressos dels pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, i així es va aprovar per aquest parlament.

Aquesta quantitat de doblers mai no ha arribat a les Illes
Balears, però, per raons de comptabilitat pública, la quantia
pressupostada en 2006/7 encara consta en els pressuposts com
drets pendents de cobrament, cosa que provoca una situació
fictícia del romanent de tresoreria, tal i com ha informat
puntualment la Intervenció General de la CAIB a la
Vicepresidència Econòmica d’aquest govern.

D'acord amb la compatibilitat pública i la política
pressupostària ortodoxa que predica la Vicepresidència
Econòmica, aquesta situació no es pot mantenir per més temps,
de manera que, arribats al 2012, cal o bé exigir el pagament
d'aquest deute a l'Estat, o bé renunciar-hi i treure-ho de la
compatibilitat pública i dels romanents.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista interpelAla
sobre quina solució pensa donar el Govern de les Illes Balears
al deute històric que suposadament té l'Estat amb les Illes
Balears, de 580 milions d'euros, que consten a la compatibilitat
pública com a drets pendent de cobrament, sense que els
Pressuposts Generals de l’Estat hagin reconegut aquest suposat
dret en favor de les Illes Balears, i que, per tant, desvirtuen
completament el saldo del romanents de tresoreria.
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Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennassar.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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 Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria de polítiques actives
d'ocupació.

Motivació del procediment d'urgència: Atesa la tramitació
dels pressuposts generals de l’Estat que suposen la quasi
totalitat dels pressupost de la comunitat autònoma en polítiques
actives d’ocupació.

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre l'impacte dels pressuposts generals de l'Estat
per al 2012 en les polítiques actives d'ocupació de les Illes
Balears.

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2874/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
3165/11, relativa a política en matèria d'igualtat entre homes
i dones. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 3165/11, relativa a política en matèria
d'igualtat entre homes i dones, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la violència
física i els assassinats de les dones a mans de les seves parelles
és la màxima expressió de la violència masclista. Se solidaritza
amb totes les víctimes i el seus fills, especialment amb les 14
dones assassinades durant l’any 2012.

2. El Parlament de les Illes Balears reconeix la importància
de la política de quotes i la discriminació positiva per a l’avanç
de la igualtat entre homes i dones, especialment a l’àmbit
polític.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a incorporar de forma
immediata representats del Consell de la Dona per a l’elaboració
del IV Pla d’Igualtat que va anunciar la Conselleria.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que modifiqui el Decret 21/2012, de 16 de març,
de modificació del Decret 109/2001, de 3 d’agost, pel qual es
regulen l’organització i el funcionament de l’Institut Balear de
la Dona perquè la possibilitat d’extinció de l’IBD sols pugui ser
per determinació d’una llei.

5. El Parlament de les Illes Balears, en base a l’article 8 de
la Llei per a la dona,  insta el Govern de les Illes Balears a no
signar cap conveni educatiu amb empreses, entitats, o
cooperatives educatives que segreguin per aules els nins i les
nines.

6. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a resoldre els problemes de
seguretat, anunciats pel Govern, per tal que els serveis de
l’Institut Balear de la Dona tornin a tenir horari d’horabaixa
dirigit al públic.

Palma, a 20 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2711/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a dietes de les entitats del
sector públic dependents de la conselleria. (Mesa de 25 d'abril
de 2012).

RGE núm. 2712/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a baixes laborals per
maternitat. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2713/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a participacions d'atenció
preferent. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2714/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a participacions d'atenció
preferent (II). (Mesa de 25 d'abril de 2012).
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RGE núm. 2717/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Consell de Direcció d'Ib-
salut. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2718/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a planificació de
funcionament dels quiròfans. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2741/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut
laboral. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2742/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de prevenció de riscos laborals (II). (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2743/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de prevenció de riscos laborals (III). (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2745/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de tutorització. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2746/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de prevenció de riscos laborals (I). (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2747/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
treballadors fixos discontinus. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2749/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal
acomiadat. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2750/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a previsions de transferències de l'Estat (I). (Mesa de 25 d'abril
de 2012).

RGE núm. 2751/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Aguiló i Bennàsar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a previsions de transferències de l'Estat (II). (Mesa de 25
d'abril de 2012).

RGE núm. 2794/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cost de les dessaladores. (Mesa
de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2807/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Hospital Verge del Toro. (Mesa
de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2810/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Puig Collet de la Serra
de Llodrà. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2811/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a campanya de prevenció
de riscs laborals 2012. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2843/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a locals del
SOIB a Formentera (I). (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2844/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a locals del
SOIB a Formentera (II). (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2881/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a deute de la comunitat autònoma
de les Illes Balears. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2882/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
Maremostra Ocean International Film Festival. (Mesa de 25
d'abril de 2012).

RGE núm. 2883/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
amb CBM. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina ha estat la quantia total de les dietes que ha cobrat
cada una de les persones que formen actualment els òrgans a
què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de  juliol,
de cada una de les entitats del sector públic dependents de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, des de l'1 de
juliol fins al dia 1 d'abril de 2012?

Palma, a 16 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quantes baixes laborals per maternitat s'han produït a l'Ib-
salut des de l'1 de juliol fina a l'1 d'abril de 2012 i quantes s'han
substituït? Especificau per categories professionals.

Palma, a 16 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes denúncies ha rebut la Direcció General de Salut
Pública i Consum en relació amb les denominades
participacions d'atenció preferent?

Palma, a 16 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes peticions d'informació ha rebut la Direcció General
de Salut Pública i Consum en relació amb les denominades
participacions d'atenció preferent?

Palma, a 16 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Decret Llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per
a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears,
modifica la Llei 5/2002, de 4 d'abril, de salut de les Illes
Balears, i constitueix el Consell de Direcció. En el punt 1.c)
defineix que els vocals d'aquest consell de direcció seran "la
persona titular de la Secretaria General del Servei de Salut, les
persones titulars de la gerència d'àrees de salut i els membres
que designi el Consell de Govern a proposta de la persona titular
de la conselleria competent en matèria de salut". Quins
membres té previst designar el Consell de Govern a proposta de
la consellera per constituir el Consell de Direcció de l'Ib-salut?

Palma, a 16 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la planificació de funcionament dels quiròfans dels
hospitals de la comunitat autònoma els mesos de juliol, agost i
setembre de 2012? Especificau el nombre de quiròfans en
funcionament, la previsió d'ús de cada un d'ells i els horaris.

Palma, a 16 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quina és la relació de tècnics amb què compta avui la
Vicepresidència per garantir el compliment de les seves
competències en matèria de salut laboral?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quin és el cost de la producció de la campanya de
sensibilització per a la prevenció de riscos laborals?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quina és l'empresa que ha realitzat la campanya de
sensibilització per a la prevenció dels riscos laborals?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Amb quants tècnics compta la conselleria per a la campanya
de tutorització d'un any a les empreses que ho desitgin?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quin és el cost de la difusió de la campanya de
sensibilització per a la prevenció de riscos laborals?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quines són les propostes que ha presentat el Govern de les
Illes Balears al Govern de l'Estat per millorar la situació dels
treballadors fixos discontinus?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Relació de tot el personal, funcionari, laboral o eventual, que
ha estat acomiadat de l'Administració de la CAIB o de qualsevol
del seus ens o empreses públiques o fundacions des de l'inici de
l'actual legislatura.

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quines són per al 2012 les previsions de transferències de
l'Estat 2012 a les Illes Balears, distribuïdes per cada una de les
figures que componen el model de finançament (desagregada
per conceptes: IVA, IRPF, impostos especials, fons de garantia,
fons de suficiència global, fons de competitivitat) en concepte
de bestretes a compte ("anticipos a cuenta")?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quines són per al 2012 les previsions de transferències de
l'Estat 2012 a les Illes Balears, distribuïdes per cada una de les
figures que componen la liquidació del model de finançament
corresponent al 2010 (desagregada per conceptes: IVA, IRPF,
impostos especials, fons de competitivitat, fons de garantia, fons
de suficiència, disposició addicional tercera)?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàsar.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quin va ser el cost per a l'administració autonòmica de les
dessaladores recepcionades (especificant quines són aquestes
dessaladores i quin temps han estat en funcionament)?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins estudis ha realitzat o encomanat la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social sobre l'estat de l'immoble de
l'antic hospital Verge del Toro a Maó?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Quines actuacions ha fet la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori arran de la destrossa al Puig Collet de la
Serra de Llodrà?

Palma, a 18 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost ha tengut la campanya de prevenció de riscs
laborals 2012?

Palma, a 18 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quin és el cost del lloguer dels locals del SOIB a
Formentera a càrrec del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 19 d'abril de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quan s'inauguraran els nous locals del SOIB a l'illa de
Formentera?

Palma, a 19 d'abril de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el deute real de l'administració pública i del sector
públic instrumental tant pel que fa amb els bancs com amb els
proveïdors?

Palma, a 20 d'abril de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

X)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost tendrà per a l'EPRTVIB la participació d'IB3 al
Maremostra Ocean International Film Festival?
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Palma, a 20 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Y)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quins contractes i per quines quantitats té signats
l'EPRTVIB a través d'IB3 Ràdio i/o IB3 Televisió amb
l'empresa CBM?

Palma, a 20 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2905/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a responsabilitats polítiques. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2906/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a confiança en l'equip econòmic del Govern. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2949/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a correcció d'errors de decret. (Mesa de 25
d'abril de 2012).

RGE núm. 2950/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a viatge a Suïssa. (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2951/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a auditoria
interna dels funcionaris de la comunitat autònoma. (Mesa de
25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2952/12, de l'Hble. Sra. Diputada Ana Maria
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
educació plurilingüe. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2953/12, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina
Palau i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
manteniment del sistema sanitari. (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2954/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
sostenibilitat dels serveis sanitaris. (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2955/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a regulació de l'activitat comercial. (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2956/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a estalvi
energètic. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2957/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtuts
Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accés
als habitatges de lloguer. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2958/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
novetats a l'Agència de Turisme de les Illes Balears. (Mesa de
25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2959/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
pagament sense fiscalitzar al SOIB. (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2960/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a abandonament d'embarcacions en els ports de la comunitat
autònoma. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2961/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluitar
contra l'atur. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2962/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a evolució de
les mesures econòmiques anunciades. (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2963/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
per prestacions sanitàries. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2964/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a seguretat
jurídica. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2965/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a impost
sobre la benzina. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2966/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a ciutadans al carrer per frenar les polítiques del Govern.
(Mesa de 25 d'abril de 2012).
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Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Sr. Vicepresident, quan pensa assumir responsabilitats
polítiques pels continus enganys del seu departament?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Sr. President, creu que l'equip econòmic del seu govern
genera la suficient confiança a la ciutadania?

Palma, a 23 d'abril de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Com justifica el Govern de les Illes Balears la correcció
d'errors d'un decret ja validat pel Parlament?

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quin profit ha tret el Govern de les Illes Balears del viatge
a Suïssa?

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quins objectius persegueix el Govern de les Illes Balears
amb l'auditoria interna dels funcionaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears?

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Recentment el Sr. Conseller d'Educació, Cultura i
Universitats ha tingut l'oportunitat de conèixer in situ  l'educació
plurilingüe a Suïssa, quines conclusions ha obtingut d'aquesta
visita?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Com valora la consellera de Salut la forma en què el
Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha aconseguit
garantir el sistema sanitari?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Com s'ha plantejat el Govern actuar per assegurar la
sostenibilitat dels serveis sanitaris?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del marc
normatiu vigent que regula l'activitat comercial?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quina mesures adopta el Govern de les Illes Balears per
fomentar l'estalvi energètic a les llars de les Illes Balears?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quines mesures ha adoptat el Govern de les Illes Balears per
facilitar l'accés als habitatges de lloguer?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:

Maria Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quines són les principals novetats introduïdes pel nou decret
regulador de l'Agència de Turisme de les Illes Balears?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

En quin estat es troben els 1.528 expedients del SOIB, el
pagament dels quals no s'havia fiscalitzat per l'anterior
executiu?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quines actuacions pretén posar en marxa el Govern de les
Illes Balears en relació amb el possible abandonament
d'embarcacions en els ports de la comunitat autònoma?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Carlos Luís Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Sr. Vicepresident, amb quines mesures pensa el Govern
lluitar avui contra l'atur?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Davant la recessió econòmica que travessam els ciutadans
de les Illes Balears, quina valoració fa el Sr. Vicepresident de
l'evolució de totes les mesures econòmiques anunciades fins a
dia d'avui?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Considera ortodox el Sr. Vicepresident Econòmic que tots
els ciutadans i ciutadanes hagin de pagar per prestacions
sanitàries que fins ara no s'abonaven?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Creu el Sr. Conseller de Turisme i Esports que genera
seguretat jurídica el fet que el seu projecte estrella a Sa Ràpita
s'hagi d'iniciar amb una modificació ilAlegal?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Continua opinant el Sr. Vicepresident que l'impost de 5
cèntims sobre la benzina és un impost neutre?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Sr. President, com valora que els ciutadans de les Illes
Balears ens vegem obligats a sortir al carrer per frenar les seves
polítiques?

Palma, a 24 d'abril de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2762/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ASPANOB, a contestar davant la
Comissió de Salut. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2781/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
elecció de llengua al segon cicle, a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 25 d'abril
de 2012).

RGE núm. 2785/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació
de l'helicòpter de l'112, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 25 d'abril de
2012).
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RGE núm. 2789/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Sa Ràpita (II), a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2806/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Sa Ràpita, a contestar
davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
(Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2885/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
turística, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa de
25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2886/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
Turisme Social Europeu, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2887/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reestructuració i modernització del sector turístic, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2888/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
de sancions, a contestar davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2889/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
de sensibilització en matèria de prevenció de salut laboral, a
contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 25 d'abril
de 2012).

RGE núm. 2890/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a garantir la
independència i la pluralitat d'IB3, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 25
d'abril de 2012).

RGE núm. 2891/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a dret a l'habitatge, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 25 d'abril de
2012).

RGE núm. 2892/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reclamar
judicialment el deute pendent al Govern, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 25
d'abril de 2012).

RGE núm. 2893/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descompte
en el transport marítim, a contestar davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2894/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada de
taxes aèries, a contestar davant la Comissió de Turisme. (Mesa
de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2895/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
connectivitat en la propera temporada baixa, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Com valora la consellera de Salut, Família i Benestar Social
que ASPANOB hagi hagut de deixar d'tendre els infants i les
famílies que ho necessiten a causa del retard en el cobrament de
les aportacions de l'administració pública i, en concret, del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pensa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats que
l'elecció de llengua al segon cicle d'educació infantil és una
prioritat per a l'educació de les Illes Balears?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Creu el Sr. Conseller d'Administracions Públiques que és
bona decisió que el Govern elimini el servei de l'helicòpter de
l'112?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Quan el Sr. Delgado va dir "no nos planteamos ningún
consumo de territorio", tenia present el nou projecte a Sa
Ràpita-Es Trenc?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Des de quan coneixia el conseller de Turisme que l'operació
urbanística de Sa Ràpita declarada d'interès autonòmic requeria
la modificació del Pla territorial de Mallorca?

Palma, a 12 d'abril de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quins són els continguts dels acords per a la promoció
turística de les nostres illes al 2012 entre el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Com valora el conseller de Turisme de les Illes Balears la
supressió del programa del Turisme Social Europeu per part de
l'Estat?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quins seran els incentius del Govern de l'Estat al 2012 per
a la reestructuració i la modernització dels sector turístic de les
Illes Balears?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quin és el fonament legal que permet al Govern la reducció
de les sancions en els expedients per infraccions en matèria de
salut laboral?

Palma, a 18 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.
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Creu el vicepresident que la imatge i el missatge de la
campanya de sensibilització en matèria de prevenció de la salut
laboral és el més adient?

Palma, a 18 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

El director general de l'EPRTVIB va afirmar a la Comissió
de control de l'EPRTVIB que ell no era la persona adequada per
ser interrogat sobre si el Consell de Direcció podia garantir la
independència i la pluralitat de l'EPRTVIB. En la seva condició
de conseller de Presidència, creu vostè que l'actual consell de
direcció garanteix la independència i la pluralitat d'IB3?

Palma, a 20 d'abril de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Ens pot indicar quines iniciatives durà a terme per garantir
el dret a l'habitatge a tota persona que no vulgui viure al carrer?

Palma, a 20 d'abril de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina opinió mereix al conseller de Presidència que els
informes tècnics del Consell d'Eivissa recomanin reclamar
judicialment el deute pendent al Govern de les Illes Balears?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Pensa el Govern garantir als ciutadans de les Illes Balears el
50% del descompte de residents en el transport marítim?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Com creu el conseller de Turisme i Esports que afectarà la
pujada de taxes aèries al transport aeri i al turisme de cadascuna
de les Illes Balears?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

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

Quines mesures preveu adoptar el Govern de les Illes
Balears per garantir la suficient connectivitat de cadascuna de
les Illes la propera temporada baixa?

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2760/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a habitatge (IBAVI), amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2761/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a quiròfans per als menors d'edat,
amb tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 25
d'abril de 2012).

RGE núm. 2782/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reforma laboral i dona, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 25
d'abril de 2012).

RGE núm. 2788/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a contra els pressuposts generals
de l'Estat, amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2845/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pagament d'ajuts a ASPANOB, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2846/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a turisme social, amb tramitació davant la Comissió
de Turisme. (Mesa de 25 d'abril de 2012).

RGE núm. 2896/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a establir un pla d'actuació conjunt que eviti la
dissolució del Menorca Bàsquet SAD, amb tramitació davant
la Comissió d'Educació i Esports. (Mesa de 25 d'abril de
2012).

Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 Socials i Drets Humans.

Amb l’estat de la crisi i l’augment de l’atur, centenars de
famílies han arribat a una situació límit que no els permet cobrir
les seves necessitats més bàsiques, entre les quals s'hi compta
l’habitatge. Segons les dades del Consell General del Poder
Judicial, només entre 2007 i 2010 al’Estat espanyol s’han
produït prop de 300.000 execucions hipotecàries, i les
previsions són que a finals de 2012 es podria arribar a 500.000.

A la comunitat de les Illes Balears hi ha devers 4.000
afectats per aquesta situació.

Perdre l’habitatge pot significar per a moltes famílies perdre
les condicions mínimes de qualitat de vida i si tenen reduïda o
nulAla xarxa familiar o social, l’inici de l’exclusió social.

Aquesta situació també afecta les famílies que tenen lloguers
amb l’Ibavi. Són diverses les famílies que en les properes
setmanes tenen un avis d’execució de desnonament per
impagament de lloguer a l’Ibavi. Aquest impagament és
conseqüència de la crisi econòmica, atès que les famílies han
vist reduïts els seus ingressos.

Si bé el Govern autonòmic no té competències per modificar
lleis estatals d’arrendament o modificar regulacions hipotecàries
per evitar desnonaments, sí que pot evitar el desnonament de les
famílies mitjançant el lloguer de l’Ibavi.

Per tots aquets motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, presenta a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar les mesures necessàries per evitar el
desnonament de totes aquelles famílies que tenguin un pis llogat
a l’Ibavi i estiguin en vies de desnonaments conseqüència de la
crisi econòmica per no poder pagar el lloguer per mor d’una
insolvència sobrevinguda i involuntària. La situació de manca
d’ingressos vendrà justificada a través d’informe tècnic.
Aquesta mesura serà de caràcter temporal mentre duri la crisi.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes que revisi els preus dels lloguers de l’Ibavi de totes les
famílies que actualment tenen pisos llogats, amb l’objectiu de
revisar la renda i adaptar-la a les possibilitats econòmiques reals
de les famílies, amb l’objectiu d’evitar futurs desnonaments.

Palma, a 16 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Salut.

Els estudis indiquen que l’ansietat abans de la intervenció
quirúrgica en pacients pediàtrics influeix negativament en la
recuperació post hospitalària. Les hores prèvies a la intervenció
són fonamentals per reduir l’ansietat i en les conseqüències
posteriors, trastorn de l’alimentació, de la son, conductes
regressives.
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Per reduir aquest nivell d’ansietat pre i post intervenció
quirúrgica, els professionals sanitaris apliquen tota una sèrie
d’estratègies, des de l’acompanyament dels pares a
intervencions amb professionals de la psicologia.

Però per poder fer aquesta intervenció, és imprescindible
que els menors d’edat tenguin espais hospitalaris separats dels
adults en tot el procés de la intervenció quirúrgica: sala de
preparació, quiròfan, sala de recuperació.

A l’hospital de referència de la comunitat autònoma, no
existeixen aquests espais. Un menor, independentment que
tenguin 3 anys o 16 anys, ha de passar pels mateixos espais que
un adult. Aquesta situació vulnera totes les recomanacions
sanitàries d’atenció al pacient pediàtric.

Aquesta situació suposa un retrocés en relació amb l'antic
Hospital de Son Dureta que sí tenia hospital infantil.

A la nostra comunitat autònoma hi ha 190.000 menors entre
0 i 16 anys, una població suficientment important numèricament
per justificar, fins i tot en temps de crisi, una inversió d’aquestes
característiques.

Per tots aquets motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca presenta a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la creació d’un quiròfan específic per a pacients
pediàtrics a l’hospital de referència de Son Espases. Aquest
quiròfan ha d’estar separat dels d’adults.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar a l’hospital de referència de Son
Espases, sales d’anestèsia on es puguin dormir els infants en
presència de la mare i/o del pare, dissenyades i decorades per
fer l’estada més confortable i manco traumàtica.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a habilitar a l’hospital de referència de Son
Espases, espais específics per als menors per a la seva
recuperació postoperatòria, dissenyats i decorats per fer l’estada
més confortable i manco traumàtica.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la utilització de tots els mitjans que puguin
alleugerir el trauma quirúrgic al menor, com la risoteràpia
(pallassos de la Sonrisa Médica), i musicoteràpia.

Palma, a 16 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Un dels canvis més importants que s’ha produït a la nostra
societat en les darreres dècades ha estat l’evolució de la situació
de les dones i l’avanç en el tema de la igualtat, un fet que ha
situat Espanya a l’avantguarda europea i que ha format part
fonamental de la nostra modernització com a país. Avui les
dones tenen una major presència en la vida econòmica social i
política, gràcies a l’esforç individual i colAlectiu, que ha estat
compartit per la societat i acompanyat per les polítiques
desenvolupades per les diferents administracions públiques.

El Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures
urgents per a la reforma del mercat laboral, ha liquidat d’un cop
molts dels avenços aconseguits durant les darreres dècades per
la dona treballadora en aquest país.

És una reforma que elimina el dret a la conciliació de tots el
treballadors i treballadores atès que permet organitzar la
jornada, els torns i els temps de feina únicament en funció de les
necessitats econòmiques, organitzatives i de la producció, sense
tenir en compte les necessitats d'atenció i la cura de famílies.

És una reforma que dóna prioritat als convenis d’empresa
front als convenis estatals o autonòmics, i ho fa expressament
en el cas de mesures que afecten el temps de treball i la
conciliació.

És una reforma que permet a les empreses obligar a fer hores
extres en aquells supòsits de contractes a temps parcial i
impedeix als treballadors i treballadores organitzar el seu temps
en casos de reducció de jornada laboral per cura de fills menors
o familiars, inclòs per lactància. A més aplica la flexibilitat
únicament per a les empreses mentre elimina els drets dels
treballadors i treballadores.

És una reforma que reduirà el salari de les dones, atès que
permet fer-ho per raons de competitivitat i productivitat, sense
oblidar que les dones tenen salaris més baixos i estan en situació
de major vulnerabilitat en l’ocupació.

Però el que és més greu és que aquesta reforma no crearà
ocupació, ans al contrari, augmentarà l’atur ja que en època de
recessió moltes empreses aprofitaran per alleugerir les seves
plantilles i contractar amb les noves modalitats, més barates,
incentivades i precàries.

La reforma laboral és, sense dubte, una reforma molt
perillosa per a la societat perquè a més de ser injusta, ineficaç
i discriminatòria, desaprofita l'enorme potencial que suposa
comptar amb les capacitats de la meitat de la població i les
seves possibilitats de participar en el creixement econòmic i
social que continua demandant la nostra societat i requereix el
nostre país.
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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 rebutjar la reforma laboral regulada pel Reial Decret
Llei 3/2012, de 10 de febrer, perquè constitueix un atemptat
contra els drets de les dones treballadores.

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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
comissió.

Els pressuposts generals de l’Estat, presentats el passat 3
d’abril de 2012 al Congrés dels Diputats, són els pitjors de la
democràcia i perjudiquen greument les Illes Balears.

S’hi reflecteix un greu incompliment per part de l’Estat ja
que es deixa a zero la partida d’inversions estatutàries. Les Illes
Balears som l'única comunitat autònoma que no rep cap
aportació del fons del sistema de finançament autonòmic (fons
de compensació interterritorial, fons de competitivitat, fons de
garantia).

Així mateix hi ha una retallada “espectacular” de partides
importants de convenis ja signats, com per exemple el del tren.

Aquests pressuposts són un vertader desastre per a
l’economia del país i per a les persones que hi viuen, són els
més antisocials dels darrers vint anys (retallen ajudes a dones
maltractades i suprimeixen les ajudes per dependència, entre
d’altres).

Per això, el Govern de les Illes Balears s’ha d’erigir com a
defensor de la nostra gent, de les nostres empreses front del
Govern de Madrid i ha de garantir la nostra competitivitat i una
lluita valenta contra l’atur.

A més a més, a les retallades anunciades amb els PGE, el
Govern de Mariano Rajoy ha afegit una retallada més de 10.000
milions d’euros, que han d’aplicar les comunitats autònomes
sobre els serveis públics de sanitat i educació, fet que en el
nostre cas s’agreuja ja que es tracta de competències
històricament mal dotades.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca presenta a debat a la Comissió
d’Economia la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reclamar del Govern de l’Estat una modificació
dels pressupost generals per tal de garantir el compliment de
l’Estatut d’Autonomia en relació amb les inversions estatutàries
i a respectar la sobirania econòmica de les comunitats
autònomes en l’àmbit de les seves competències.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a destinar tots els recursos judicials necessaris per
garantir el compliment dels compromisos del Govern de l’Estat,
reconeguts tant estatutàriament com constitucionalment.

Palma, a 17 d'abril de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 Salut.

Aspanob és una associació que va ser creada l’any 1987 amb
l’objectiu d’ajudar i donar assistència als menors amb càncer i
a les seves famílies.

Quan hi ha un d’aquests casos a les famílies un dels seus
membres ha de deixar de treballar per acompanyar 24 hores el
malalt o malalta que, en ocasions, té molts pocs anys. En el cas
de les illes de Menorca, Evissa i Formentera, els tractaments
s’han de fer a Mallorca per la qual cosa hi desplaçaments i
pernoctes tant dels fillets i filletes com del familiar que els
acompanya, aquests tractaments duren mesos.

Aspanob ha ajudat moltes d’aquests famílies amb la cessió
d’habitacions dels pisos que tenen a la capital balear perquè
puguin viure una situació més normalitzada que si són a un
hotel, i també amb voluntaris que fan l’acompanyament,
l’assistència psicològica, l’assessorament, etc., en uns moments
que són molts durs. Aquesta tasca difícilment podrà ser
assumida mai per l’administració.

Però aquesta entitat assistencial es manté en part gràcies a
les ajudes de les administracions públiques que, a causa de la
crisi econòmica, no és que hagin minvat, sinó que no s’estan
cobrant ni les concedides, cosa que ha posat en perill la seva
subsistència i, probablement, hauran de tancar els pisos per a les
famílies.

Però l’objectiu per al qual va ser creada continua ben vigent,
i la malaltia continua atacant fillets i filletes que s’han de
desplaçar a Mallorca per rebre tractament.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent
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Proposició no de llei

1.  El Parlament de les Illes Balears reconeix la tasca social
que porta a terme Aspanob en el suport de les famílies amb
fillets i filletes malalts de càncer.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar el pagament a l’entitat Aspanob dels
ajuts concedits i no cobrats fins al moment en el calendari que
s’hagi establert de pagaments a les entitats socials.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir els ajuts a Aspanob en l’actual
pressupost i en els següents perquè pugui continuar amb la seva
important tasca d’acompanyament, assessorament i logística de
les famílies amb menors malalts de càncer.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a posar-se al dia en el pagament dels ajuts a totes
les entitats del tercer sector de les Illes Balears i a reconèixer
que són imprescindibles en el teixit social de la nostra comunitat
autònoma en aquests moments de crisi econòmica.

Palma, a 18 d'abril de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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 la Comissió de Turisme.

Atès que el turisme social europeu i el turisme social de
l’Imserso són un bon instrument per avançar i mantenir
l’allargament de la temporada turística, que suposa el
manteniment de molts llocs de feina en temporada bixa i a més
suposa el manteniment de l’activitat econòmica en les zones
turístiques de les nostres illes, així com mantenir una millor
connectivitat en temporada baixa entre les Illes i la Península.

Atès que el Govern de l’Estat ha suprimit el programa de
Turisme Social Europeu i que també ja s’ha anunciat la reducció
del turisme social de l’Estat espanyol, el que suposarà per tant
un greu perjudici per al sector turístic a les nostres Illes atesos
la seva consolidació i el nivell de satisfacció d’aquest turisme en
torn a la nostra destinació.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears exigeix a l’Estat el
manteniment del Programa del Turisme de l’Imserso en quant
al nombre de places, com a destinació i com a opció de viatge
per als majors de les nostres illes, atès l’impacte positiu que
suposa pel manteniment dels llocs de treball a les nostres illes
i de l’activitat econòmica turística en temporada baixa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
al manteniment i l'increment del programa del Turisme Social
Europeu com a oportunitat d'incrementar i consolidar tot un
segment de mercat a favor de les nostres illes en temporada
baixa. És promoció, és manteniment de llocs de treball i
d’activitat econòmica turística a la nostra comunitat.

3. El Parlament de les Illes Balears lamenta profundament
la manca de seguretat jurídica que provoca el Govern de l’Estat
en la consolidació de la nostra economia turística en temporada
baixa.

Palma, a 18 d'abril de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina 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 de Cultura, Educació
i Esports.

Des del reconeixement que ens trobam davant d’una de les
entitats esportives més emblemàtiques de l’illa de Menorca, tant
per les fites assolides com per la capacitat cohesionadora de la
societat menorquina.

Atesos els estudis d’impacte que revelen respecte del
Menorca Bàsquet SAD, i dins el còmput global de les últimes
quatre temporades, una generació de negoci total superior als
16,3 milions d’euros, un impacte mediàtic on el retorn
publicitari arriba als 9 milions d’euros o un desenvolupament
d’actuacions de caire social que s’aproximen al milió d’euros.

Conscients però, de les dificultats que està afrontant el
Menorca Bàsquet SAD i que estan provocant que, per part de la
direcció de l’esmentat club, es valori seriosament la seva
continuïtat.

Donat que la dissolució del Menorca Bàsquet SAD suposarà
per al Govern de les Illes Balears una pèrdua econòmica
estimada en 1.670.633 euros provinents dels següents
conceptes:
• La renúncia a cobrar del “Fondo de Regulación de Ascensos

y Descensos de la ACB”, implícita en la dissolució de
l’entitat i estimada en 850.633 euros.

• El concurs de liquidació de l’entitat obligarà a abonar de
forma immediata el deute del Govern amb el Menorca
Bàsquet SAD, que es troba fixada en 820.000 euros.

Vist que el Menorca Basquet SAD gestiona el manteniment
del Pavelló Menorca, de titularitat pública, el qual fou construït
expressament per donar resposta als esdeveniments esportius
d’elit i que en cas de dissolució de la SAD, aquest quedaria
sense activitat permanent.
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Donat que el cost anual del manteniment del Pavelló
Menorca és de 200.000 euros els quals són assumits
majoritàriament pel Menorca Bàsquet SAD.

Atès que el pressupost del departament d’esports del Govern
de les Illes Balears és de 19.003.322 euros, dels quals 8.451.141
euros van destinats al manteniment i a la
gestió d’importants instalAlacions esportives i que són: el
velòdrom Palma Arena, el Poliesportiu Príncipes de España,
l’Escola de Vela Calanova i l’Escola Balear de l’Esport.

Convençuts que la redistribució dels recursos econòmics
dins el mateix departament d’Esports del Govern de les Illes
Balears és perfectament possible, sense la necessitat
d’incrementar els seus recursos, per tal de donar una resposta
satisfactòria a la present proposició no de llei.

Davant l’extrema situació en què es troba el Menorca
Bàsquet SAD, 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 a participar en el manteniment del Pavelló
Menorca en la mateixa proporció que ho faci el Consell de
Menorca i l’Ajuntament de Maó. Aquesta participació del
Govern autonòmic no representarà, en cap cas, un cost anual
superior de 100.000 euros.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a acordar amb el Consell de Menorca,
l’Ajuntament de Maó i el Menorca Bàsquet SAD un pla de
viabilitat econòmica que garanteixi la supervivència del club
menorquí, sempre i quan es compleixin les condicions següents:

a) L’establiment per part del Govern de les Illes Balears i a
partir de l’anualitat de 2013, d’un calendari d’ajudes a 3
anys vista que en cap cas no podrà ser superior a les pèrdues
-1.670.633 euros- que originaria al govern autonòmic la
dissolució del Menorca Bàsquet SAD.
b) Que el Govern de les Illes Balears accepti el conveni del
concurs de creditors.

Palma, a 20 d'abril de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 1209/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a campanyes de
seguretat animal. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quants manescals realitzen actualment les campanyes de
seguretat animal després de l'ordre emesa per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori d'aplicació a partir de
gener del 2012?

Els manescals que realitzen actualment les campanyes en
seguretat animal després de l'ordre emesa per la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, són els propis de
l'IBABSA i de la Direcció General de Medi Rural i Marí.

Palma, 10 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 1654/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a seguiment de les
malalties de brucelAlosi i tuberculosi de vacum i oví. (BOPIB
núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quants de manescals s'ocupen actualment del seguiment de
les malalties de brucelAlosi i tuberculosi de vacum i oví?

Actualment hi ha un total de 17 manescals que s'ocupen del
seguiment d'aquestes malalties.

Palma, 10 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 1753/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a seguiment de la
malaltia encefalopatia espongiforme bovina. (BOPIB núm. 39,
de 23 de març de 2012).

Quants de manescals s'ocupen actualment del seguiment de
la malaltia encefalopatia espongiforme bovina?

Actualment hi ha un total de 17 manescals que s'ocupen del
seguiment de l'encefalopatia espongiforme bovina.

Palma, 10 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 1755/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a seguiment de la
malaltia d'Aujeszky. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quants de manescals s'ocupen actualment del seguiment de
la malaltia d'Aujeszky?

Actualment hi ha 15 manescals que s'ocupen de la malaltia
d'Aujeszky.

Palma, 10 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 1766/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a emissió de sèries
de producció. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quin estalvi ha representat per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears l'emissió de sèries de
producció aliena en castellà en lloc de l'emissió en català, tal
com fa afirmar el conseller de Presidència en funció de
director general de l'EPRTVIB el 16 de febrer de 2012 en la
seu parlamentària?

En castellà no ha hagut estalvi. Però quan es va passar del
castellà al català va suposar una pèrdua de doblers per no poder
emetre les pelAlícules que ja havien estat comprades i de les
quals no hi havia doblatge al català perquè TV3 no havia
adquirit el drets d'emissió.

Santa Ponça, 10 d'abril de 2012.
El director general l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 1767/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a sèries de producció
pròpia. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quines sèries de producció pròpia s'han hagut de suprimir
per manca de pressupost?

Cap sèrie de producció pròpia s'ha suspès per manca de
pressupost.

Santa Ponça, 10 d'abril de 2012.
El director general l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 1768/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pressupost de
"Feim dissabte". (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quin és el pressupost del programa "Feim Dissabte" d'IB3
Televisió?

El pressuposts és de 22.611i més IVA per capítol.

Santa Ponça, 10 d'abril de 2012.
El director general l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 1769/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a tancament de les
quatre delegacions de l'empresa CBM. (BOPIB núm. 39, de 23
de març de 2012).

Quin estalvi ha representat per a l'EPRTVIB el tancament
de les quatre delegacions contractades a través de l'empresa
CBM?

Estalvis que afecten el 2012 les quotes de CSM TV de l'1 d'abril
al 30 de novembre:

Pel tancament de delegacions: 29.975,00 euros.
Per bosses de viatges: 37.500,00 euros.
Total estalvi 2012: 67.475,00 euros.

Pel tancament de delegacions: 65.103,37 euros.
Per bosses de viatges: 37.500,00 euros.
Pagament de la quota (IN FORTA), lloguer de la delegació
EN FORTA: 32 .556,00 euros.
Total estalvi 2013: 135.159,37 euros.

Santa Ponça, 17 d'abril de 2012.
El director general l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 1770/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a seguiment i
prevenció de malalties. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Quin pressupost destinarà durant l'any 2012 la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori al seguiment i la
prevenció de malalties que afecten les explotacions ramaderes
de les Illes Balears?

El pressupost previst per a l'any 2012 és el següent:
• BrucelAlosi, tuberculosi, leucosi i perineumonia: 122.678

euros.
• Llengua blava: 29.268 euros.
• EET'S (Encefalopatia espongiforme bovina): 56.720 euros.
• Aujeszky, pesta porcina africana (PPA), pesta porcina

clàssica (PPC), malaltia vesicular porcina (EVP): 132.975
euros.

• SalmonelAla: 2.000 euros.

L'estat d'execució del pressupost de l'any 2010 és el següent:
• BrucelAlosi, tuberculosi, leucosi i perineumonia: 380.325,56

euros.
• Llengua blava: 6.569,43 euros.
• EET'S (Encefalopatia espongiforme bovina): 112.664,55

euros.
• Aujeszky, pesta porcina africana(PPA), pesta porcina

clàssica (PPC), malaltia vesicular porcina (EVP):
154.311,95 euros.

• SalmonelAla : .260,45 euros.

Palma, 10 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 1775/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a emissió de
pelAlícules en castellà en lloc de català. (BOPIB núm. 39, de 23
de març de 2012).

Quin estalvi ha representat per a l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears l'emissió de pelAlícules en
castellà en lloc de l'emissió en català, tal com va afirmar el
conseller de Presidència en funció de director general de
l'EPRTVIB el 16 de febrer de 2012 en la seu parlamentària?

En relació amb l'estalvi per emetre pelAlícules en castellà en
lloc de català, el que hem fet ha estat no perdre doblers
aprofitant l'emissió de totes les emissions de les pelAlícules.

Quan eren en català depeníem que TV3 fes el doblatge, les
emetés i després ens les enviés.

Ells desaprofiten moltes emissions, i a més hi ha pelAlícules
que van als seus canals secundaris i ni tan sols les doblen. Per
tant, totes les pelAlícules o emissions que ells no emeten dins el
període de llicència, IB3 també les perd, la qual cosa no
significa cap profit i, per tant, és fer una despesa sense
necessitat.

Santa Ponça, 10 d'abril de 2012.
El director general l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1819/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a activitats a Can
Marroig (II). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quines activitats té previstes la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori a la finca de Can Marroig a
Formentera durant l'any 2012?

Les activitats que a continuació s'exposen es desenvoluparan
totalment o parcialment a Can Marroig, és a dir, Can Marroig és
el lloc de trobada i l'espai públic en el qual es desenvoluparan
les activitats, inclosos els seus espais litorals. Les activitats
previstes entre els mesos d'abril i setembre són les següents:
• Dissabte, 21 d'abril de 2012, Celebració de l'Aniversari del

Parc: jornada de portes obertes, itinerari guiat fins a la torre
de la Gavina, marató fotogràfica per adults i infants, taller
de construcció de titelles. Horari previst: 10:00 a 14:00h
aproximadament.

• Dissabte, 28 d'abril de 2012, Estels al cel del Parc: taller per
a construir senzills estels i fer-los volar. Dirigit
principalment a públic infantil de 4 a 10 anys. Horari
previst: de 10:00 a 13:00h aproximadament.

• Dissabte, 12 de maig de 2012, Dia mundial de les aus
migratòries: jornada d'anellament d'aus a Can Marroig.
Sortida de camp, xerrada. Dirigit a públic en general i públic
infantil. Horari previst: de 10:00 a 14:00h.

• Dissabte, 23 de juny de 2012, Vine a conèixer el Parc amb
bicicleta: visita guiada amb bicicleta per conèixer els valors
naturals i culturals del parc natural de Ses Salines, des de la
Savina fins la torre de la Gavina. Dirigit a públic en general.
Horari previst: de 10:30 a 13:30 h.

• Dissabte, 30 de juny de 2012, Fauna i flora del litoral.
Sortida de camp, per conèixer les característiques de la

fauna i flora del nostre litoral. Dirigida a públic en general.
Horari previst: 10:00 a 13:00 h.

• Dissabte, 21 de juliol de 2012, Fauna i flora del litoral.
Sortida de camp, per conèixer les característiques de la
fauna i flora del nostre litoral. Dirigida a públic en general.
Horari previst: 10:00 a 13:00 h.

• Dissabte, 18 d'agost de 2012, Fauna i flora del litoral.
Sortida de camp, per conèixer les característiques de la
fauna i flora del nostre litoral. Dirigida a públic en general.
Horari previst: 10:00 a 13:00 h.
Tot això, sense tenir en compte activitats o itineraris que es

puguin solAlicitar per part d'entitats o altres grups organitzats
que es puguin atendre de dilluns a divendres. Cal tenir en
compte que qualsevol grup escolar o grup organitzar pot
solAlicitar els serveis dels educadors d'Espais de Natura Balear
per realitzar una visita guiada i, segons la disponibilitat de dies,
aquests atendran aquestes solAlicituds.

A més, cal tenir en compte que les agendes d'activitats per
a públic en general també es realitzaran en el període comprès
entre setembre i desembre de 2012, sobre les quals encara s'està
treballant.

Palma, 4 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1824/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Ferrer i Ribas, relativa a activitats a Can
Marroig (I). (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quines activitats ha organitzat la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la finca de Can
Marroig a Formentera des del mes de juliol de 2011 fins a dia
d'avui?

Durant el 2011 el centre d'interpretació de Can Marroig ha
estat obert al públic des del dia 10 de maig fins al 14 de
desembre en horari de dimarts a dissabte de 10 a 15 h i ha rebut
durant l'horari d'atenció al públic un total de 1.501 visitants.

Durant aquest període s'han realitzat visites guiades
dirigides a grups escolars i associacions. En total han visitat el
centre 2 escoles de primària de Formentera i 2 d'Eivissa, el
centre de dia de Formentera, un grup d'atenció especial a
discapacitats i l'escola d'estiu de natació sincronitzada.

Des de que es va obrir el centre s'han realitzat diverses
activitats, tallers i conferències, les quals es mostren a
continuació:

Data Activitat Núm.
d'assistents

3/6/11 Conferència a càrrec de Nathan Dappen sobre
l'estudi de sargantanes realitzat al PN de Ses
Salines 27

24 i 25/9/11
Taller de fotografia de natura a càrrec de Sebastià
Torrens 18

15/10/11 Jornada d' anellament científic 12

Palma, 4 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 1840/12 a 1842/12, 1844/12 a
1851/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, relativa a emissió de pelAlícules en castellà en lloc de
català. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quines són les dades d'audiència per programes d'IB3
Televisió dels mesos d'abril, maig, juny, juliol, agost, setembre,
octubre, novembre i desembre de 2011; i gener i febrer 2012?

En relació a la petició de dades d'audiència per programes
d'IB3 Televisió del mes d'octubre de 2011, s'adjunten annexos
de resultats.

Santa Ponça, 10 d'abril de 2012.
El director general l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz Rivero.

Els annexos adjunts a les respostes queden dipositats al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 1993/12 i 1994/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
aportacions en matèria esportiva 2011 i 2012. (BOPIB núm.
40, de 30 de març de 2012).

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears en
matèria esportiva a cadascuna de les illes (detallada per
entitats socials i institucions públiques) els anys 2011 i 2012?

Els recursos econòmics del Govern en matèria esportiva no
es distribueixen en base a criteris geogràfics, sinó, en resum, en
base als criteris següents:
1. Per infraestructures.
2. Per esdeveniments esportius d'especial rellevància.
3. En relació amb es clubs esportius, per la seva participació en

categoria nacional.
4. En relació amb els esportistes individuals, pels seus mèrits

esportius.

Palma, 19 d'abril de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 2012/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a Comissió
balear de Medi Ambient. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de
2012).

Ateses les característiques de la resposta, aquesta queda
dipositada al Registre General de la cambra a disposició dels
senyors diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 2091/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a promocionar el
producte local. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quines iniciatives pensa impulsar el conseller d'Agricultura
durant l'any 2012 per promocionar el producte local?

La promoció dels productes agroalimentaris de les Illes
Balears durant el 2012 anirà dirigida principalment a les
Denominacions de Qualitat mitjançant suport a les entitats que
les gestionen i, en general, es duran a terme tota classe d'accions
encaminades a la promoció de productes en el sentit més ampli,
com a via per revitalitzar econòmicament el sector.

Palma, 11 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 2093/12 i 2094/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
tancament de l'oficina de Felanitx. (BOPIB núm. 40, de 30 de
març de 2012).

Quins foren els motius que dugueren a la Conselleria
d'Agricultura a plantejar el tancament de l'oficina de Felanitx
i quina ha estat la decisió final sobre el futur de l'oficina?

L'optimització dels recursos. A data d 'avui no s'ha pres cap
decisió definitiva.

Palma, 4 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 2095/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a plaga del morrut
roig. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

En quin estat d'execució es troba el pla de xoc per
combatre la plaga del morrut roig de la palmera, anunciat pel
conseller? Quines actuacions s'han realitzat?

El pla de xoc de l'any 2012 per a l'eradicació del morrut roig
anunciat pel conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori
consisteix en les següents línies d'actuació:
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1. Donar assessorament a les persones que ho solAliciten per
telèfon o presencialment.

2. Mantenir un punt d'informació permanent sobre les novetats
que es vagin produint en l'evolució a la pàgina web de
sanitat vegetal de la conselleria.

3. Diagnosticar in situ les palmeres presumptament afectades
i assessorar els propietaris sobre les accions a seguir.

4. Finançar al 50% les accions de tala de palmeres afectades,
havent de costejar els particulars (palmeres en propietat
privada) i els ajuntaments (palmeres en propietat pública) el
restant 50% de les accions de tala.

5. Facilitar als propietaris i professionals de jardineria que les
restes de poda afectades per la plaga es destrueixin per
incineració a la planta de tractaments de residus que
gestiona TIRME, de manera que els propietaris perjudicats
no hagin de pagar les taxes d'incineració.

6. Atendre les solAlicituds d'autorització de poda i de trasllats
de palmàcies sensibles en zones demarcades, així com els
avisos d'introducció de palmàcies dins Mallorca.

7. Dur a terme xerrades de divulgació de mesures per combatre
la plaga, destinades a professionals de la jardineria i a públic
en general.

8. Dur a terme monitoreig de vol dels escarabats adults amb la
instalAlació de trampes amb feromona.

9. Dur a terme captura massiva d'escarabats adults amb la
instalAlació de trampes amb feromona.

10. Dur a terme control oficial documental i de l'estat
fitosanitari de les palmeres de manera preferent en
centres de producció de planta de viver, i en segon terme
en punts de venda.

11. Atendre les denúncies d'incompliment de les mesures
fitosanitàries obligatòries establertes per combatre la
plaga i informar perquè s'iniciï, si cal, un expedient
sancionador.

De les 11 actuacions que consta el pla de xoc, actualment
s'estan duent a terme les números 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11,
dins el marc d'actuació de la Direcció General de Medi Rural i
Marí en matèria de sanitat vegetal.

L'actuació número 4 es pretén iniciar a partir del mes de
setembre que és quan la simptomatologia d'afecció a les
palmeres és més visible, tal com s'ha duit a terme els darrers set
anys (des de la primera detecció l'any 2006).

Actualment s'està iniciant la implantació d'un sistema
d'informació geogràfica (SIG) per georeferenciar les palmeres
afectades per la plaga, les palmeres sanes, les palmeres a les
quals es fa un tractament fitosanitari, etc., la qual cosa donarà
molta informació sobre el desplaçament de la plaga, les zones
més i menys afectades i les seves corbes poblacionals.

Palma, 4 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 2096/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a reunions amb el
sector lleter. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quantes reunions ha mantingut el conseller d'Agricultura
amb els representants del sector lleter?

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori ha
mantingut 14 reunions amb els diferents representants del sector

lleter, tant de Mallorca com de Menorca i d'Eivissa, integrats
tant a OPAS, Cooperatives, com a altres associacions sectorials
o empresarials.

Palma, 4 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 2097/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a agricultura
ecològica. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quines iniciatives pensa impulsar el conseller d'Agricultura
durant l'any 2012 per promoure l'agricultura ecològica?

Les mesures a impulsar durant l'any 2012 pel Govern balear
per promoure l'agricultura i la ramaderia ecològica van
encaminades tan a les explotacions agràries que han adoptat la
pràctica del sistema de producció ecològic com al suport del
Consell Balear de la Producció Agrària Ecològica (CBPAE)
com a autoritat única de control de productes agroalimentaris
ecològics existent en el territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, i són les següents:
• Ajudes destinades al foment de l'agricultura i la ramaderia
ecològiques per tal de mitigar l'increment de despeses per a
l'obtenció de productes ecològics, integrades dins el Pla de
Desenvolupament Rural (PDR) de les Illes Balears. S'hi han
destinat un total de 668.389,90 i distribuïts amb les següents
anualitats:

2011: 133.677,98 i
2012: 133.677,98 i
2013: 133.677,98 i
2014: 133.677,98 i
2015: 133.677,98 i

Dins el proper PDR les ajudes destinades al foment de
l'agricultura i la ramaderia ecològiques serà una línia concreta
de suport.
• Ajuda i suport tècnic al Consell Balear de la Producció
Agrària Ecològica (CBPAE) durant l'any 2012: atès el
redimensionament de personal que estan sofrint els diferents
consells reguladors, la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori s'ha compromès amb el CBPAE a donar suport tècnic
i assessorament amb el seu personal amb tot el que sigui
necessari.
• Publicitat de la producció i comercialització del productes
ecològics mitjançant el web institucional aforavila.com.

Palma, 4 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 2108/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, relativa a programa
Leader Plus 2011. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

En quin punt es troba la tramitació del programa Leader
Plus 2011 (Fons Feder)?

Aquest programa no existeix; us agrairia que reviseu el
plantejament de la pregunta.

Palma, 4 d'abril de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2752/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita
la compareixença urgent del Sr. President del Govern de les
Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal d'informar
sobre l'apujada d'imposts, les retallades en matèria d'educació,
sanitat, serveis socials, i les mesures per reduir el dèficit fins a
l'1,5%; i acorda de trametre'l a la Junta de Portaveus perquè s'hi
pronunciï.

Un cop recaptat el parer de la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, en sessió del mateix dia, la Mesa,
trobant-s'hi present, n'adopta acord desestimatori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2898/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears davant el Ple de la cambra.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita
la compareixença urgent del Sr. President del Govern de les
Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal d'informar
sobre el cessament de la interventora general de la comunitat
autònoma; i acorda de trametre'l a la Junta de Portaveus perquè
s'hi pronunciï.

Un cop recaptat el parer de la Junta de Portaveus del
Parlament de les Illes Balears, en sessió del mateix dia, la Mesa,
trobant-s'hi present, n'adopta acord desestimatori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 2822/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Delegat del
Govern de les Illes Balears a l'illa de Formentera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita
la compareixença del Sr. José Alcaraz, delegat del Govern de
les Illes Balears a l'illa de Formentera, per tal de defensar la
seva idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de
govern.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 2824/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de
la Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la comissió de Salut, mitjançant la presidència del
Parlament, adopti l'acord de recaptar la compareixença de la
Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, davant la
comissió esmentada, per tal d'informar sobre les mesures que
prendrà el Govern de les Illes Balears d'acord amb l'acordat a la
reunió del Consell Interterritorial de Salut, mantinguda el passat
18 d'abril.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 2899/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la comissió d'Hisenda i Pressuposts, mitjançant la
presidència del Parlament, adopti l'acord de recaptar la
compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, davant la comissió esmentada, per tal
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d'informar sobre el deute de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 2821/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident
Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant el
Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Moció RGE
núm. 3576/11.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, acorda d'incloure a l'ordre del dia de
la propera sessió plenària el compliment de la moció esmentada,
relativa a política econòmica del Govern (BOPIB núm. 17, de
21 d'octubre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les Preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 2776/12 i 2779/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament de
la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, de les diputades Hble. Sra. Conxa
Obrador i Guzman i Hble. Sra. Francina Armengol i Socías, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a salut pública i a sortir
de la crisi (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril d'enguany), per les
preguntes RGE núm. 2905/12 i 2906/12, relatives a
responsabilitats polítiques i a confiança en l'equip econòmic del
Govern, publicades en aquest BOPIB, respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esport per a les proposicions no de llei RGE núm. 455/12,
1393/12 i 1723/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2849/12,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta que les proposicions
no de llei esmentades, relatives a  manteniment del Pla PROA
de reforç educatiu (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer d'enguany),
a reutilització de llibres de text (BOPIB núm. 36, de 9 de març
d'enguany) i a condemna de les declaracions del ministre
d'Educació, Cultura i Esports (BOPIB núm. 39, de 23 de març
d'enguany), siguin tramitades davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les

proposicions no de llei RGE núm. 3787/11, 335/12, 338/12 i
803/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2853/12,
del Grup Parlamentari Popular, i, conformement amb els articles
100 i 101 del Reglament de la cambra i amb la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives,  accepta que les proposicions no
de llei esmentades, relatives a central de contractació (BOPIB
núm. 16, de 14 d'octubre de 2011), a béns immobles de
titularitat pública, a mapes escolars de les Illes de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
d'enguany) i a reforma de la Llei d'arrendaments urbans (BOPIB
núm. 33, de 17 de febrer d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió RGE núm. 1604/12 i 782/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, admet a tràmit els escrits RGE núm. 2850/12
i 2851/12, presentats per les diputades Sra. Isabel Maria Oliver
i Sagreras i Sra. Rosamaria Alberdi i Castell, del Grup
Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de les preguntes
amb solAlicitud de resposta oral davant comissió esmentades,
relatives a  carretera Son Servera-Cala Millor (BOPIB núm. 38,
de 16 de març d'enguany) i a consens lingüístic (BOPIB núm.
33, de 17 de febrer d'enguany).
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Substitució a la Ponència d'estudi per tal d'assegurar la

participació en l'elaboració del Pacte per l'educació de totes
les forces polítiques representades.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2847/12,
del Grup Parlamentari Socialista, i es dóna per assabentada de
la substitució a la ponència esmentada de la diputada Hble. Sra.
Rosamaria Alberdi i Castell per la diputada Hble. Sra. Conxa
Obrador i Guzman.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Nova composició de la Junta de Personal i nomenament de

membres del Comitè de Seguretat i Salut i de la Comissió de
formació del Parlament de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, atès l'escrit RGE núm. 2842/12, del president
de la Junta de Personal del Parlament de les Illes Balears, resta
assabentada de la nova composició d'aquesta junta, que n'és la
següent:

President: 
Jeroni Marí i González (FSP/UGT)

Vicepresident:
Antoni Tortella i Soler (STEI-i)

Secretari:
Joan Mas i Sureda (FSP/UGT)

Vocals:
Joan Carles Mas i Cladera (FSP/UGT)
Margarita Irene Barceló i Vives (FSP/UGT)

Així mateix, la Mesa resta assabentada també que, com a
conseqüència d'aquesta nova composició de la junta, varen ser
nomenats membres del Comitè de Seguretat i Salut del
Parlament Joan Carles Mas i Cladera i Margarita Irene Barceló
i Vives; i membre de la Comissió de formació del Parlament
Antoni Tortella i Soler.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Renúncia de la Sra. Rosamaria Alberdi i Castell a la

condició de diputada.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
25 d'abril de 2012, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 2967/12, mitjançant el qual la Sra. Rosamaria Alberdi i
Castell, del Grup Parlamentari Socialista, formalitza la seva
renúncia a la condició de diputada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 25 d'abril de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 43, de 20 d'abril de
2012.

-  Pàg. 1847 i 1860. Informació, apartat A)
On diu: Debat dels escrits RGE núm. 5814/11, 5995/11, 819/12
i 1585/12, ...
Hi ha de dir: Debat dels escrits RGE núm. 5814/11, 5995/11,
810/12 i 1585/12, ...

-  Pàg. 1860. Informació, apartat A)
On diu: A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de
les Illes Balears, en sessió de dia 27 de març de 2012, ...
Hi ha de dir: A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 3 d'abril de
2012, ...
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