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P) RGE núm. 3732/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos
durant el darrer any (IV). 2151

Q) RGE núm. 3733/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos durant
el darrer any (V). 2151

R) RGE núm. 3734/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos
durant el darrer any (VI). 2151

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3455/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ingerències del
Govern en la gestió de l'Ens. 2152

B) RGE núm. 3456/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a independència dels
professionals del periodisme. 2153

C) RGE núm. 3457/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital privat a l'Ens
Públic (I). 2153

D) RGE núm. 3458/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital privat a l'Ens
Públic (II). 2153

E) RGE núm. 3459/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència i quota
de pantalla. 2153

F) RGE núm. 3531/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a Pla d'equilibri del Govern. 2153

G) RGE núm. 3557/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització del
contracte amb la Federació de futbol. 2154

H) RGE núm. 3558/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a visites a la
web. 2154

I) RGE núm. 3559/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
de les festes de Sant Joan 2012. 2154

J) RGE núm. 3560/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premi rebut
pel programa Gabinet de crisi d'IB3 Ràdio. 2154

K) RGE núm. 3561/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències d'IB3.
2154

L) RGE núm. 3562/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a documental
La ciutat esvaïda. 2154

M) RGE núm. 3563/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'IB%.
2155

N) RGE núm. 3397/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions de
funcionament de l'helicòpter de l'112. 2155

O) RGE núm. 3398/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de l'EBAP.
2155

P) RGE núm. 3399/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebaixa de sous als
alts càrrecs. 2155

Q) RGE núm. 3409/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a S'Estanyol de Puntiró. 2155
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R) RGE núm. 3582/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Índex General de Producció Industrial. 2156

S) RGE núm. 3610/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a absentisme laboral.
2156

T) RGE núm. 3611/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descens de l'Índex
de Producció Industrial a Balears. 2156

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE

A) RGE núm. 3616/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament de centres de salut a les 17.30 hores. 2156

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3393/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'acció per a la sostenibilitat social, mediambiental i econòmica
del turisme a les Illes Balears. 2158

B) RGE núm. 3394/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accés a la sanitat pública. 2158

C) RGE núm. 3395/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament de CARNILLA. 2159

D) RGE núm. 3412/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a agents de desenvolupament local (ADL)
i polítiques d'ocupació. 2159

E) RGE núm. 3413/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a supressió del Consell Econòmic i Social
de les Illes Balears. 2160

F) RGE núm. 3414/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a supressió del Consell de la Joventut de
les Illes Balears. 2160

G) RGE núm. 3441/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a protecció de Cala Blanca. 2161

H) RGE núm. 3443/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció de l'administració educativa als centres que tenen més
alumnat nouvingut. 2161

I) RGE núm. 3444/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport a la promoció de l'ocupació autònoma. 2162

J) RGE núm. 3445/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reformes per millorar les instalAlacions del CEIP Sant Jordi.
2162

K) RGE núm. 3447/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la no-aplicació de més retallades a l'educació de les Illes Balears.
2163

L) RGE núm. 3552/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a l'objectiu de dèficit públic d'un 1,5% del PIB. 2163

M) RGE núm. 3553/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures contra l'economia submergida dins el món de l'autònom
i contra el frau a la Seguretat Social. 2164

N) RGE núm. 3554/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a rebuig a la decisió del govern argentí d'expropiar el 51% d'YPF.
2164

O) RGE núm. 3598/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a creació d'un tractat internacional sobre el comerç d'armes.
2165

P) RGE núm. 3620/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell de la Joventut de les Illes Balears i la participació lliure
i eficaç de la joventut. 2166

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 3554/11, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Espai Octubre València (I).
2166
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B) A la Pregunta RGE núm. 191/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sou anual brut del
coordinador municipal de Salut. 2166

C) A la Pregunta RGE núm. 612/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a docents capacitats per
impartir classes en anglès. 2167

D) A la Pregunta RGE núm. 680/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a auxiliars de conversa
en llengua anglesa. 2167

E) A la Pregunta RGE núm. 681/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a seccions europees.
2167

F) A la Pregunta RGE núm. 790/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Espai Mallorca.
2167

G) A la Pregunta RGE núm. 880/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a personal contractat ACT.
2168

H) A la Pregunta RGE núm. 883/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a accions del Govern
sobre infància i adolescència. 2168

I) A la Pregunta RGE núm. 894/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a material sanitari comprat
(III). 2168

J) A la Pregunta RGE núm. 895/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a material sanitari comprat
(IV). 2168

K) A la Pregunta RGE núm. 1163/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a calendari de
pagaments al Consell Social de la Joventut 2012. 2168

L) A la Pregunta RGE núm. 1164/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a anuncis a la plana
web del Govern. 2168

M) A la Pregunta RGE núm. 1174/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a calendari de
pagaments al Consell Social de la Joventut. 2169

N) A la Pregunta RGE núm. 1175/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cursos de formació
en matèria de violència de gènere. 2169

O) A la Pregunta RGE núm. 1789/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a garantia de demora.
2169

P) A la Pregunta RGE núm. 1790/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a consum de drogues.
2169

Q) A la Pregunta RGE núm. 1836/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ensenyament musical.
2170

R) A la Pregunta RGE núm. 1977/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despeses del viatge
a Cadis. 2170

S) A la Pregunta RGE núm. 1989/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, relativa a centres de recuperació de fauna,
convocatòria 2012. 2170

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 3609/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2171

B) RGE núm. 3617/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques. 2171
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C) RGE núm. 3618/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques. 2171

D) RGE núm. 3619/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Presidència.
2171

E) RGE núm. 3621/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports.
2171

F) RGE núm. 3622/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports.
2172

G) RGE núm. 3623/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. 2172

H) RGE núm. 3624/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. 2172

I) RGE núm. 3625/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. 2172

J) RGE núm. 3626/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. 2172

K) RGE núm. 3627/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2172

L) RGE núm. 3628/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats. 2173

M) RGE núm. 3629/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats. 2173

N) RGE núm. 3630/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats. 2173

O) RGE núm. 3631/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats. 2173

P) RGE núm. 3632/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. 2173

Q) RGE núm. 3633/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Família
i Benestar Social. 2173

R) RGE núm. 3634/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Salut, Família
i Benestar Social. 2174

3.17. INFORMACIÓ

A) Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears RGE núm. 3458/12. 2174

B) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 2549/12. 2174

C) Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm.
3109/12. 2174

D) Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm.
123/12. 2174

E) Rectificació de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm. 3013/12.
2175
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F) Rectificació de la InterpelAlació RGE núm. 2422/12. 2175

G) Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte de llei RGE núm. 2567/12, de mesures tributàries per a la reducció
del dèficit de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 2175

H) Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans RGE núm.
2891/12. 2175

I) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 2247/11. 2175

J) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2015/12. 2175

K) Resolució de la Presidència reguladora de les solAlicituds de dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears en relació amb les
iniciatives legislatives. 2176

4. INFORMACIONS

A) Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió de Control Parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears. 2177

B) Renúncia al càrrec de diputat del Sr. Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari Socialista. 2177
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de maig de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 2784/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de polítiques actives d'ocupació.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael A. Bosch
i Sans.

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Joana Barceló i el
Sr. Rafael A. Bosch.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3220/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a canvi del sistema d'avisos 112.
(BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3228/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a personal docent no contractat
el curs 2012-2013. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3216/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions del Govern en
relació amb diversos dictàmens sobre reglaments europeus.
(BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3222/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunió del Ple del Consejo
Español de Turismo. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3224/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'equilibri econòmic de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3211/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
programa PISE. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3230/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a darreres retallades en matèria
educativa. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3218/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Ana Maria Aguiló i Garcías, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a llibertat d'elecció de llengua.
(BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3221/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a producte gastronòmic. (BOPIB
núm. 46, d'11 de maig de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3227/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a qualitat del sistema educatiu.
(BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3223/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a foment de l'activitat dels
emprenedors. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3231/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a darreres retallades. (BOPIB núm. 46, d'11
de maig de 2012).
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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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3219/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a consens lingüístic. (BOPIB
núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3229/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a retallades a l'assistència
sanitària. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3215/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a millora i conservació de les
estacions depuradores i de bombeig d'aigües residuals. (BOPIB
núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig 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 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3225/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament a proveïdors. (BOPIB
núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3210/12, de
l'Hble. Sr. Diputar Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
tancament d'hospitals. (BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de maig de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3226/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a tancament d'hospitals públics.
(BOPIB núm. 46, d'11 de maig 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 15 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8

de maig de 2012, rebutjà la Moció RGE núm. 3110/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de
benestar social. (BOPIB núm. 45, de 4 de maig de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. President del Govern, davant el Ple

de la cambra, sobre el Pla d'equilibri econòmic (RGE núm.
3132/12).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de maig de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr. President
del Govern, qui informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant el Ple de la
cambra, per tal de retre compte del compliment de la Moció
RGE núm. 3576/11(RGE núm. 2821/12).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 8
de maig de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, qui reté compte del compliment de la moció
esmentada, relativa a política econòmica del Govern, aprovada
a la sessió plenària de dia 11 d'octubre de 2011 (BOPIB núm.
17, de 21 d'octubre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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 3 de maig de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 1672/12, relativa a
desestacionalització i programes de turisme social, i quedà
aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

A)

"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Turisme a promoure la participació activa de les Illes Balears en
les successives edicions del Programa Turisme Sènior Europeu
que desenvolupa Turespaña, dirigit a incentivar l'activitat
econòmica de la indústria turística en temporada baixa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Turisme a promoure i fomentar, dins del marc del Programa
Turisme Sènior Europeu, la millora de la connectivitat aèria
amb els mercats turístics consolidats, britànic i alemany,
especialment amb les illes menors.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Turisme a promoure, dins del marc del Programa Turisme
Sènior Europeu, l'arribada a les Illes Balears, dels mercats
esmentats entre els mesos de març i juny.”

A la seu del Parlament, 15 de maig de 2012.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 3 de maig de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 2655/12, relativa a taxes
aeroportuàries, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:
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RESOLUCIÓ

B)
"El Parlament de les Illes Balears solAlicita al Govern de

l’Estat que la Llei dels pressuposts generals per a l’any 2012 no
estableixi cap increment de les taxes aeroportuàries que
s’apliquen als aeroports de les Illes Balears, atenent la seva
especificitat, tant econòmica com social.”

A la seu del Parlament, 15 de maig de 2012.
El secretari de la comissió:
José María Camps i Buenaventura.
El president de la comissió:
Josep Torres i Cardona.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2014/12, relativa a RMI desnonada per impagament, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a continuar coordinant les seves polítiques socials
de manera interinstitucional, entre el mateix govern i les
corporacions locals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar les accions necessàries per donar suport i
protecció a les famílies que no tenen recursos acreditats per tal
de preservar-los de les accions recaptadores que pugui executar
la mateixa administració, evitant així que les persones que
cobren les ajudes socials puguin ser requisades, íntegrament o
parcialment, pel fet de no estar al corrent en el pagament dels
seus deures fiscals amb l’administració."

A la seu del Parlament, 15 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2143/12, relativa a millor finançament a les entitats del
tercer sector, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que el tercer

sector, que gestiona programes i serveis dels quals fan ús les
administracions públiques que hi deriven usuaris, necessita
noves fórmules de finançament que siguin estables i idònies.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que estudiï la normativa estatal, especialment la Llei de
contractes del sector públic i la Llei general de subvencions, i/o
l’elaboració d’un marc normatiu, amb l’objectiu que es puguin
realitzar convenis de concertació específics i singulars amb les
entitats del tercer sector, que garanteixin una assignació
adequada i estable de recursos i una estabilitat i eficàcia de les
accions, garantint, en tot cas, la rendició de comptes i els
sistemes de control."

A la seu del Parlament, 15 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 2760/12, relativa a habitatge IBAVI, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a aprovar les mesures necessàries per estudiar la
situació de 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 Balears a continuar en la revisió dels 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."

A la seu del Parlament, 15 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.
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Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
455/12, relativa a manteniment del Pla PROA de reforç
educatiu, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears que la seva política de retallades en matèria educativa
no recaigui més en aquella part de l’alumnat que té més
dificultats d’aprenentatge, i que la igualtat d’oportunitats sigui
un dels eixos bàsics de l’actuació de la Conselleria d’Educació,
Cultura i Universitats."

A la seu del Parlament, 15 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1393/12, relativa a reutilització de llibres de text, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

G)
"El Parlament de les Illes Balears constata que la

reutilització de llibres de text és un bon sistema, tant per
l’estalvi de les famílies com també per educar l’alumnat en les
bones pràctiques mediambientals."

A la seu del Parlament, 15 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2012,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
1683/12, relativa a oferta de formació professional (FP) a
Menorca, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears perquè el pla formatiu contempli itineraris
complets tant si es desenvolupen de forma presencial, dins o
fora de cada illa, com si s’utilitzen altres procediments
d’ensenyament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir la mateixa accessibilitat formativa als
estudiants menorquins (i per tant d’Eivissa i Formentera) que
als ciutadans de Mallorca."

A la seu del Parlament, 15 de maig de 2012.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 26 d'abril de 2012, debaté la Pregunta RGE
núm. 2140/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a projecte de remodelació de la Platja de Palma (BOPIB núm.
41, de 4 d'abril de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 569/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a taxes aeroportuàries
(BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de
2012, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 1736/12,
1737/12 i 1738/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a obligació
de servei públic (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de
2012, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 1745/12,
1746/12, 1747/12 i 1752/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià
Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
obligació de servei públic (BOPIB núm. 39, de 23 de març de
2012).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 1748/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a obligació de servei públic (BOPIB núm.
39, de 23 de març de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig 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 Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 3 de maig de 2012, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1985/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a Platja de Palma. (BOPIB núm. 40,
de 30 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 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 3 de maig de 2012, rebutjà els Punts 2 i 3 de la
Proposició no de llei RGE núm. 2655/12, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a taxes
aeroportuàries. (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril 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 16 de maig 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 9 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 4960/11, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a modificació de la Constitució per facilitar mecanismes de
democràcia directa. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre de
2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1, 2 i 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
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Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4

Punts 4:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig 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 9 de maig de
2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 154/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació d'oficines
d'atenció a les víctimes. (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 16 de maig 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 10 de maig de
2012, rebutjà els Punts 3 i 4 de la Proposició no de llei RGE
núm. 2760/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a habitatge IBAVI. (BOPIB núm. 44, de 27
d'abril 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 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2012, rebutjà
els Punts 1 i 2 de la Proposició de llei RGE núm. 455/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment del Pla
PROA de reforç educatiu. (BOPIB núm. 31, de 3 de febrer 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 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2012, rebutjà
el Punt 2 de la Proposició de llei RGE núm. 1393/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a reutilització de llibres de text.
(BOPIB núm. 36, de 9 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 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 10 de maig de 2012, rebutjà
el Punt 1 de la Proposició de llei RGE núm. 1683/12, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
oferta de formació professional (FP) a Menorca. (BOPIB núm.
31, de 3 de febrer 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 16 de maig de 2012.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,

davant la Comissió de Turisme, sobre la rehabilitació integral
de la Platja de Palma (RGE núm. 1591/12).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 26 d'abril de 2012, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, qui,
acompanyat del director general de Turisme, de la cap de
Gabinet i de la cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Proclamació del càrrec de vicepresident de la Comissió de

Medi Ambient i Ordenació Territorial.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de maig de
2012, es proclamà, d'acord amb el previst a l'article 43.5 del
Reglament de la cambra, i després d'alterar l'ordre del dia per
assentiment a tal efecte, el diputat Hble. Sr. Lluís Maicas i
Socias, com a vicepresident de la comissió.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Elecció del càrrec de vicepresident de la Comissió de

Turisme.

 A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 3 de maig de 2012, es procedí a
l'elecció, d'acord amb el previst a l'article 43.5 del Reglament de
la cambra, i després d'alterar l'ordre del dia a tal efecte, del
càrrec de vicepresident de la comissió, que va recaure en el
diputat Hble. Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari
Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.

El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE núm.

5963/11, de modificació de la Llei 23/2006, de 20 de desembre,
de capitalitat de Palma de Mallorca.

 La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes balears, en sessió de dia 9 de maig de
2012, procedí a l'elaboració del dictamen de la proposició de llei
esmentada, publicada al BOPIB núm. 30, de 27 de gener
d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

1244/12, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible.

 La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes balears, en sessió de dia 9 de maig de
2012, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei
esmentat, publicat al BOPIB núm. 36, de 9 de març d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig 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
16 de maig de 2012, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 3640/12, del turisme de les Illes Balears i,
conformement amb l'establert a l'article 100 del Reglament de
la cambra, i atesa la petició formulada pel Govern, acorda de
tramitar-lo pel procediment d'urgència.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
vuit dies prevists a l'article 117.2 del Reglament de la cambra,
se n'obri un termini de presentació d'esmenes de vuit dies i que
es tramitin davant la Comissió de Turisme.

Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 11 de maig de
2012, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:

8. Acord d'aprovació del Projecte de llei del turisme de
les Illes Balears i de solAlicitud al Parlament de les Illes
Balears de la tramitació del projecte pel procediment
d'urgència.

A proposta del conseller de Turisme i Esports, el Consell de
Govern adopta l'Acord següent:

"L'article 148.1.18 de la Constitució Espanyola estableix que
les comunitats autònomes poden assumir competències en
matèria de promoció i ordenació del turisme en el seu àmbit
territorial.

L'article 30.11 de l' Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
amb la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, assenyala
que la comunitat autònoma té la competència exclusiva en
matèria de "Turisme. Ordenació i planificació del sector turístic.
Promoció turística. Informació turística. Oficines de promoció
turística a l'exterior. Regulació i classificació de les empreses i
dels establiments turístics. Regulació de les línies públiques
pròpies de suport i promoció del turisme".

D'altra banda, l'article 24 de l'Estatut d'Autonomia estableix
que els poders públics de la comunitat autònoma han de
reconèixer l'activitat turística com a element econòmic
estratègic de les Illes Balears. El foment i l'ordenació de
l'activitat turística s'han de dur a terme amb l'objectiu de fer-la
compatible amb el respecte al medi ambient, al patrimoni
cultural i al territori, així com amb l'impuls de polítiques
generals i sectorials de foment i ordenació econòmica que
tenguin com a finalitat afavorir el creixement econòmic a mitjà
i a llarg termini.

En desenvolupament d'aquesta competència assumida per la
comunitat autònoma de les Illes Balears, es va aprovar la Llei
2/1999, de 24 de març, general turística de les Illes Balears.

La necessitat de dur a terme l'adaptació a la Directiva
123/2006/CE del Parlament Europeu i del Consell, relativa als
serveis en el mercat interior, per la qual s'estableixen les
disposicions generals necessàries per facilitar l'exercici de la
llibertat d'establiment dels prestadors de serveis i la lliure
circulació dels serveis, mantenint, alhora, un nivell elevat de
qualitat en els serveis, així com la necessitat d'actualitzar la
regulació de l'ordenació i la promoció del turisme a les
necessitats actuals, tot això dins d'un context en què la crisi
econòmica internacional ha agreujat la situació del sector
turístic, ha fet que en els dos darrers anys els poders públics
hagin adoptat mesures de caràcter legislatiu que eren
necessàries però que resulten insuficients atesa l'envergadura
del problema estructural de la indústria del turisme balear.

En un primer moment es va aprovar la Llei 4/2010, de 16 de
juny, de mesures urgents per a la inversió a les Illes Balears;
posteriorment, la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures
urgents relatives a determinades infraestructures i equipaments
d'interès general en matèria d'ordenació territorial, urbanisme i
d'impuls a la inversió, normes que han estat complementades
amb el Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual s'estableixen
les disposicions generals per facilitar la llibertat d'establiment
i de prestació de serveis turístics, la regulació de la declaració
responsable i la simplificació dels procediments administratius
en matèria turística; i el Decret 20/ 2011, de 18 de març, pel
qual s'estableixen les disposicions generals de classificació de
la categoria dels establiments d'allotjament turístic en hotel,
hotel apartament i apartament turístic de les Illes Balears.

Per les raons globals de tot el que s'està exposant, s'entén
que és necessària una reforma més profunda que la mera
adaptació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de
les Illes Balears, i que resulta convenient una integració de la
normativa reguladora del sector. Per això, es promulga aquesta
Llei del turisme de les Illes Balears amb la derogació de
l'anterior.

Pel que fa a la norma que es pretén aprovar, s'han de
destacar les següents novetats: aquest projecte entra a regular la
figura jurídica del condomini en els allotjaments hotelers i els
apartaments turístics que compleixin certes condicions, figura
jurídica que si bé estava admesa amb caràcter general en la
legislació civil estatal, no es regulava fins ara en la legislació
turística, essent elements ja tradicionals a altres països, com els
Estats Units o França. La regulació que fa aquest projecte,
derivada de la competència autonòmica en matèria d'ordenació,
diferencia la possibilitat de constituir-se en establiments
d'allotjament turístic coparticipats o compartits que tenen els
allotjaments amb categoria mínima de tres estrelles superior o
tres claus, i que estiguin oberts al públic com a mínim sis mesos
a l'any, de la possibilitat atorgada als allotjaments turístics a
partir de cinc estrelles o categoria similar que vulguin vendre
fins un 50% de les seves unitats d'allotjament amb superfície no
inferior a 75 m2. En els primers especifica que l'ús haurà de ser
sempre turístic, mai residencial. En els segons, l'ús pot ser el de
residència turística unifamiliar. Ambdues figures, a més de
regular i aclarir l'aplicabilitat del condomini en els allotjaments
turístics, pretenen atreure inversió que possibiliti la realització
de millores dels establiments i serveis; obrir una via de
participació dels particulars en la indústria turística; i contribuir
a la desestacionalització turística, amb els efectes positius que
aquests objectius comporten amb caràcter general.

S'incorporen també per tal d'evitar que es generin zones
degradades, o bé per regenerar-les i modernitzar-les, previsions
relatives a l'obligatorietat d'inversió i actuació pública a zones
que pateixin grans diferències de densitat poblacional afectades
per l'estacionalitat; la possibilitat de dur a terme plans de
revalorització integral de zones declarades saturades o madures;
i la possibilitat que certs establiments turístics, com poden ser
els que presentin incompatibilitat d'ús amb la zona, els inviables
turísticament o econòmicament o els que pateixin notòria
obsolescència quan no estiguin situats a zones eminentment
turístiques, puguin canviar el seu ús urbanístic, passant fins i tot
a ús residencial, seguint un procediment en el qual es requerirà
informe preceptiu i vinculant de l'Ajuntament en què es trobi
l'establiment.
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El projecte regula també expressament, per tal de potenciar
i racionalitzar la nostra indústria turística, la possibilitat de
compatibilitzar en el mateix immoble distints tipus
d'establiments d'allotjament turístics, així com fixa els criteris
amb els quals es pot dur a terme una explotació conjunta
d'aquests.

Amb el mateix objectiu però també amb l'esperit de
mantenir el concepte d'allotjament turístic com un conjunt
urbanístic integrat destinat a l'ús turístic, es manté el principi
d'ús exclusiu, si bé els termes de la llei es flexibilitzen en el
sentit d'esmentar una relació de possibles usos secundaris
compatibles amb el turístic (comercial, serveis, assistencial,
sanitari, esportiu ... ).

Manté també el projecte la possibilitat de regularitzar places
turístiques, a través d'un procediment que implica la compra a
l'organisme gestor previst en l'article 91, de les places
turístiques necessàries en el termini d 'un any des de l'entrada en
vigor de la llei.

Contempla el projecte la substitució dels obsolets i, en
general, incomplerts Plans d'Ordenació de l'Oferta Turística
(POOT) pels Plans d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT).
Aquests plans, juntament amb els Plans Territorials Insulars,
poden establir la densitat màxima de població, delimitar zones
turístiques i de protecció, fixar les seves dimensions i
característiques, etc.

El projecte incideix en la necessària coordinació entre les
diferents administracions turístiques, n'és un exemple la
introducció de la Mesa Municipal del Turisme, com a
instrument de cooperació entre el Govern de les Illes Balears i
els municipis.

Fa també el projecte una clarificació de les possibilitats
d'arrendar turísticament habitatges unifamiliars aïllats, superant
la figura dels habitatges turístics de vacances que feia l'anterior
llei i que provocava grans problemes interpretatius i d'aplicació
de normativa, atès que els configurava com habitatges
unifamiliars però també com allotjaments turístics. La nova
regulació evita aquesta doble naturalesa i els configura
únicament com habitatges unifamiliars, si bé contempla una
sèrie de requisits per a la seva comercialització turística.

També intenta el projecte de llei donar més possibilitats a
una activitat turística que s'ha demostrat molt enriquidora pels
municipis i per les illes en general, com són els agroturismes i
els hotels rurals, i per tant es permet la seva implantació a
qualsevol tipus de sòl, exonerant de necessitat d'obtenir la
declaració d'interès general, excepte en els nous hotels rurals.

Altres aspectes a destacar són la regulació expressa del
règim de "pensió completa integral" als establiments hotelers;
el reforçament de les sancions per tal de lluitar contra l'oferta
ilAlegal i altres incompliments de la normativa turística; les
denominacions Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera
constituïdes en marques turístiques; la introducció expressa en
la llei, com empreses d'intermediació turística, de les centrals de
reserva, així com la introducció de les activitats de turisme
actiu; el manteniment de la necessitat d'aportar baixes
definitives com a requisit per a l'inici de l'activitat, amb
determinades excepcions; la flexibilització de la possibilitat que
un establiment de baixa definitiva pugui tornar obrir; la
regulació de la inspecció turística per controlar el compliment

de la normativa turística i la regulació expressa de la
colAlaboració interadministrativa en aquest aspecte; la
possibilitat que el Consell de Govern dispensi, amb caràcter
excepcional, determinats projectes de notòria conveniència per
l'interès general i elaborats per arquitectes, enginyers o artistes
de renom, de qualsevol paràmetre de la seva competència, o
proposar a les administracions competents la dispensa de
paràmetres urbanístics o territorials; la introducció d'un article
expressament dedicat al foment de la desestacionalització i d'un
article dedicat a la promoció de la formació i a la innovació en
turisme.

Respecte a la simplificació de càrregues administratives, el
projecte manté en essència la Declaració Responsable d'Inici
d'Activitat Turística (DRIAT) i la comunicació de modificació
de dades introduïts pel Decret Llei 1/2009, el Decret 60/2009 i
la Llei 12/2010. No obstant això, cal afegir dins la simplificació
de càrregues administratives el concepte d'activitat única que
introdueix aquest projecte, en el sentit que els diversos usos
secundaris i compatibles amb el turístic que es puguin
desenvolupar en els allotjaments turístics i en les empreses de
restauració, no necessitaran obtenir llicències d'activitats
previstes en la Llei 16/2006 per cada una de les activitats, sinó
tan sols una llicència global o única.

Destacar també la previsió que fa el projecte de l'Oficina
Única de l'Administració Turística, per tal de facilitar la llibertat
d'establiment i prestació de serveis, i que hi preveu la
possibilitat d'accés telemàtic per tal de realitzar i formalitzar
totes les gestions necessàries davant les administracions
turístiques. D'aquesta manera s'apropa el projecte al concepte de
finestreta única prevista en la Directiva de serveis.

En la tramitació de l'Avantprojecte de llei s'ha complert la
normativa vigent, donant tràmit d'audiència a les diferents
conselleries, administracions territorials, entitats interessades i
als ciutadans per mitjà de les entitats que els agrupen o
representen. Així mateix, s'ha emès informe favorable d'impacte
de gènere de l'Institut de la Dona, de 3 d'abril de 2012, i s'ha
emès Dictamen núm. 3/2012, del Consell Econòmic i Social.

Són diverses les circumstàncies que abonen la necessitat que
el projecte de Llei del Turisme de les Illes Balears, un cop entri
al Parlament de les Illes Balears, es tramiti pel procediment
d'urgència: la profunda crisi econòmica que pateixen les Illes
Balears, i per extensió, la resta del món, la qual cosa fa
necessari posar mitjans de forma immediata per impulsar
l'activitat turística, la més important de les Illes Balears, amb
implicacions molt intenses en altres activitats econòmiques; la
pèrdua de competitivitat de la indústria turística de les Illes
Balears respecte d'altres destinacions turístiques, la qual cosa fa
imprescindible eliminar amb celeritat els entrebancs i les traves
que dificulten la modernització i la millora del producte turístic,
i que, a la vegada n'afavoreixin la inversió; la responsabilitat
d'escometre immediatament el foment de la innovació i la
diversificació de l'oferta turística, permetent i potenciant noves
idees i fórmules que contribueixin a lluitar contra uns dels mals
endèmic d'aquesta comunitat, l'estacionalitat turística; i
finalment, el convenciment que l'èxit d'aquestes mesures
dependrà molt de la rapidesa amb la qual siguin engegades; per
això, es considera molt important intentar que el text legal que
es proposa es pugui aplicar el més aviat possible, si pot ser fins
i tot abans que acabi la temporada turística d'enguany, tenint en
compte que el mes de juny finalitza el període de sessions. Amb
la finalitat d'assolir aquests objectius com més aviat millor, és
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del tot necessari impulsar l'aprovació d'aquesta llei amb caràcter
d'urgència en seu parlamentària.

D'acord amb l'article 100 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, a petició motivada del Govern, d'un grup
parlamentari o d'una cinquena part dels diputats i les diputades,
la Mesa del Parlament podrà acordar que un assumpte es tramiti
pel procediment d'urgència.

Per tot això, d'acord amb l'anterior i amb el que disposen els
articles 33.2 i 36 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern
de les Illes Balears i segons el que estableix la instrucció
setzena de les instruccions sobre el procediment per a l'exercici
de la iniciativa legislativa del Govern, aprovades per Consell de
Govern de 28 de desembre de 2004, propòs al Consell de
Govern que adopti el següent

Acord

Primer.- Aprovar el Projecte de llei del turisme de les Illes
Balears, que s'adjunta a aquest acord.

Segon.- Trametre'l al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb el que estableixen els articles 117 i següents del Reglament
de la cambra i la instrucció vintena de les instruccions sobre el
procediment per a l'exercici de la iniciativa legislativa del
Govern, aprovades per Consell de Govern de 28 de desembre de
2004.

Tercer.- SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears que el
Projecte de llei del turisme de les Illes Balears es tramiti pel
procediment d'urgència, de conformitat amb el que disposa
l'article 100 del Reglament de la cambra.

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

Palma, 11 de maig de 2012.
Vistiplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI DEL TURISME DE LES ILLES
BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

En l’article 148.1.18a de la Constitució Espanyola
s’estableix que les comunitats autònomes puguin assumir les
competències en matèria de promoció i ordenació del turisme en
el seu àmbit territorial.

L’article 24 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
determina que els poders públics de la Comunitat Autònoma
han de reconèixer l’activitat turística com a element econòmic
estratègic de les Illes Balears i estableix que el foment i
l’ordenació de l’activitat turística s’han de dur a terme amb
l’objectiu de fer-la compatible amb el respecte al medi ambient,
al patrimoni cultural i al territori, i també amb polítiques
generals i sectorials de foment i ordenació econòmica que
tenguin com a finalitat afavorir el creixement econòmic a mitjà
i a llarg termini.

Igualment, l’article 30 de l’Estatut d’autonomia de les Illes
Balears estableix com a competència exclusiva de la Comunitat
Autònoma en matèria de turisme l’ordenació i la planificació del
sector turístic, la promoció turística, la informació turística, les
oficines de promoció turística a l’exterior, la regulació i la
classificació de les empreses i els establiments turístics, i la
regulació de les línies públiques pròpies de suport i promoció
del turisme. El mateix article li atribueix competències
exclusives en matèria de foment del desenvolupament econòmic
dins el territori de la comunitat autònoma, d’acord amb les bases
i la coordinació general de l’activitat econòmica.

D’ençà que el Reial decret 3401/1983, de 23 de novembre,
va aprovar el traspàs de les funcions i els serveis en matèria de
turisme de l’Estat a les Illes Balears, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears ha estat exercint aquesta competència sense
altres limitacions que les facultats reservades a l’Estat per la
Constitució.

En l’àmbit de les competències enunciades s’inclou, sens
dubte, la potestat legislativa en matèria de turisme, que dóna
fonament a l’aprovació d’aquesta Llei.

L’article 70 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears
determina com a competències pròpies dels consells insulars la
informació turística, l’ordenació i la promoció turística.
Tanmateix, els mitjans necessaris per a l’exercici d’aquestes
competències no han estat transferits totalment als consells
insulars, per la qual cosa algunes competències són desplegades
pel Govern de les Illes Balears a través de la Conselleria que té
atribuïdes les competències en matèria de turisme.

II

El desenvolupament de la indústria del sector turístic a les
Illes Balears es caracteritza pel fet que en la dècada dels anys
seixanta es construeix una gran part de la planta dels diferents
establiments que constitueixen el nostre sector turístic sense que
hi hagués una planificació urbanística detallada, ni regulació
aplicable al sector, fins i tot ben entrats els anys setanta. La
construcció esmentada es duu a terme a les Illes Balears de
manera desordenada, sobre la base d’una normativa que ha
resultat insuficient.

És en la dècada dels anys vuitanta quan ja hi ha una certa
planificació urbanística i es veu la construcció de tots els
establiments propis del sector turístic com una indústria.
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En els anys noranta es produeix una proliferació normativa
i és quan es comença a regular tot tipus d’aspectes
complementaris a la mera edificació. En aquesta dècada dels
noranta es conclou amb una Llei general turística, que ha regit
fins ara.

Com a conseqüència d’aquest desenvolupament desacordat
amb la normativa, es produeix el fet que la modernització de la
planta d’allotjament turístic desenvolupada en els anys noranta
no ha estat constant, i part del que ha constituït l’oferta
denominada complementària o constitueix l’oferta de
restauració i de lleure es troba atrapada per un àmbit normatiu
que no li permet emprendre cap actuació rendible que pugui ser
competitiva en els nivells de prestació de servei que s’exigeixen
en el segle XXI. Es pot dir que la gran problemàtica rau en
l’aplicació de la normativa actual en edificis i construccions que
no es varen construir per donar compliment a la normativa
vigent, i alhora no s’ha facilitat, per no haver pensat en termes
de rendibilitat, la renovació completa o la reconversió de la
planta d’establiments d’allotjament turístic i de la resta
d’establiments turístics.

La realitat dels darrers anys ens ha demostrat que la
indústria turística balear, encara que es tracta d’una destinació
àmpliament consolidada, es troba en una situació de pèrdua de
competitivitat que requereix l’adopció de mesures que afrontin
el problema, que s’ha de considerar com a estructural i no
merament conjuntural, dependent de les millors o pitjors
temporades turístiques.

En efecte, avui en dia, tant en l’àmbit nacional com
internacional, les Illes Balears, en conjunt, ja no són les úniques
destinacions amb excelAlents condicions climàtiques, atractius
recursos naturals i infraestructures desenvolupades. Altres
països de l’entorn mediterrani com Turquia, Grècia, Croàcia, el
Marroc, etc., han apostat pel turisme com a font d’ingressos i
han desenvolupat zones turístiques amb importants incentius
fiscals a la inversió, la qual cosa ha facilitat la construcció d’una
nova planta que competeix clarament i en situació avantatjosa
amb la indústria de les Illes Balears tant en qualitat, pel fet de
ser més moderna, com en rendibilitat, perquè té una estructura
de costs i uns marges de benefici més atractius per a la inversió.

A més, hi ha hagut una gran concentració d’empreses
turístiques emissores en els darrers anys, la qual cosa ha
provocat que el mercat emissor (operadors turístics) es trobi
concentrat en tres o quatre grups importants a escala europea,
fet que els dóna una posició d’oligopoli davant la qual el mercat
receptiu o de destinació té poca capacitat d’actuació, i el turisme
i les seves condicions són més aviat imposats pel ram emissor.

La competitivitat escassa de la indústria turística de les Illes
Balears s’ha vist agreujada pel fet que durant anys el
compliment de la normativa que afectava el sector encaria
enormement l’explotació de la indústria turística, en un escenari
en el qual els costs pujaven i els ingressos descendien, amb unes
perspectives cada vegada més incertes, la qual cosa incentivava
poc la inversió.

Tot això va portar al fet que de manera generalitzada, per
frenar la disminució del marge de beneficis, no es duguessin a
terme inversions per a millores i modernització en els diferents
establiments, fet que, en definitiva, s’ha manifestat en una
reducció de la qualitat i la imatge de part de la planta turística,
sobretot en aquelles zones turístiques madures, que han vist

agreujada la seva situació encara més, la qual cosa fa que
s’hagin d’adoptar mesures de caràcter estructural i que
incentivin la inversió en el sector de la indústria del turisme
balear, amb la finalitat de recuperar la competitivitat que
requereix la principal font d’ingressos de les Illes. 

III

Durant tots aquests anys no es pot obviar com ha
evolucionat la política europea del turisme, i en aquest sentit cal
destacar que el Tractat de Lisboa, pel qual es modifiquen el
Tractat de la Unió Europea i el Tractat constitutiu de la
Comunitat Europea, que es va dur a terme a la capital
portuguesa el 13 de desembre de 2007 (DOUE C 306,
17-12-2007), en el títol XXII es dedica al “Turisme”, i en
l’article 195-TFUE del qual estableix que “la Unió
complementarà l’acció dels Estats membres en el sector turístic,
en particular promovent la competitivitat de les empreses de la
Unió en aquest sector”, i amb aquesta finalitat la Unió tindrà els
objectius de “fomentar la creació d’un entorn favorable al
desenvolupament de les empreses en aquest sector” i de
“propiciar la cooperació entre estats membres, en particular
mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques”. Així mateix, es
preveu que es puguin establir (el Parlament Europeu i el
Consell, mitjançant el procediment legislatiu ordinari) les
mesures específiques destinades a complementar les accions
dels estats membres per aconseguir els objectius assenyalats,
però excloent tota harmonització de les disposicions legals i
reglamentàries dels estats membres.

A més, s’ha de tenir en compte que la Comissió Europea
estima que la política europea del turisme necessita un nou
impuls, pel fet d’estar enfrontada a reptes que demanen
respostes concretes i esforços d’adaptació, per fer del turisme
europeu una indústria competitiva, moderna, sostenible i
responsable, determinant les prioritats que aporten un vertader
valor afegit europeu. Així mateix, la Comissió entén que l’èxit
d’aquesta estratègia dependrà del compromís del conjunt de les
parts interessades i de la seva capacitat de treballar juntes per
aplicar-la.

De conformitat amb els tractats i en línia amb allò acordat
en la Conferència d’alt nivell i la reunió ministerial informal
que tingueren lloc a Madrid els dies 14 i 15 d’abril de 2010, la
política europea de turisme té per objectiu principal fomentar la
competitivitat del sector, sense oblidar que, a llarg termini, la
competitivitat està estretament relacionada amb la sostenibilitat
del mode de desenvolupament; objectiu clarament relacionat
amb la nova estratègia econòmica de la Unió, “Europa 2020”,
i més concretament amb iniciatives emblemàtiques en matèria
industrial, d’innovació, d’àmbit digital o noves competències i
ocupacions; i ressaltant, d’altra banda, que l’elaboració d’una
política més activa en matèria de turisme, basada en particular
en el ple exercici de les llibertats garantides pels tractats, pot
contribuir significativament al rellançament del mercat únic.

Per assolir aquests objectius, les accions a favor del turisme
s’han establert en quatre eixos: a) fomentar la competitivitat del
sector turístic a Europa; b) promoure la diversificació de l’oferta
turística; c) promoure el desenvolupament d’un turisme
sostenible, responsable i de qualitat, i d) consolidar la imatge i
la visibilitat d’Europa com a conjunt de destinacions sostenibles
i de qualitat.
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A totes aquestes línies d’actuació marcades per la política
europea del turisme es pretén donar compliment mitjançant
aquesta Llei.

Totes aquestes línies d’actuació s’han d’entendre en el marc
dels principis de la simplificació administrativa i la
dinamització de l’economia que resulten de la transposició de
la Directiva 2006/123/CE, relativa als serveis de mercat intern
de la Unió Europea, denominada Bolkestein, que es basa en la
substitució de l’autorització prèvia per la declaració responsable
i la comunicació prèvia.

IV

La crisi econòmica internacional ha agreujat la situació del
sector turístic i això ha fet que en els dos darrers anys la societat
hagi pres consciència de la gravetat de la situació per la qual
passa la principal indústria de les Illes Balears i que els poders
públics hagin adoptat mesures de caràcter legislatiu que eren
necessàries però que resulten insuficients atesa l’envergadura
del problema estructural de la indústria del turisme balear.

En efecte, en un primer moment es va aprovar la Llei
4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a la inversió a les
Illes Balears; posteriorment, la Llei 10/2010, de 27 de juliol, de
mesures urgents relatives a determinades infraestructures i
equipaments d’interès general en matèria d’ordenació territorial,
urbanisme i d’impuls a la inversió, normes que han estat
complementades amb el Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel
qual s’estableixen les disposicions generals per facilitar la
llibertat d’establiment i de prestació de serveis turístics, la
regulació de la declaració responsable i la simplificació dels
procediments administratius en matèria turística, i el Decret
20/2011, de 18 de març, pel qual s’estableixen les disposicions
generals de classificació de la categoria dels establiments
d’allotjament turístic en hotel, hotel apartament i apartament
turístic de les Illes Balears.

Per les raons globals de tot el que s’està exposant, s’entén
que és necessària una reforma més profunda que la mera
adaptació de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de
les Illes Balears, i que resulta convenient una integració de la
normativa reguladora del sector. Per això, es promulga aquesta
Llei del turisme de les Illes Balears amb la derogació de
l’anterior.

V

El turisme es configura com l’activitat que més repercussió,
en termes de renda, ocupació i activitat, genera a les Illes
Balears i que constitueix, sense cap dubte, el principal recurs
d’aquestes illes i que per això ha d’estar en constant
transformació, innovació i desenvolupament.

La forta competència internacional, en un escenari econòmic
marcat per la globalització, que comprèn l’activitat turística, i
també les noves tecnologies i les xarxes socials aplicades a les
activitats productives, i concretament al turisme, requereix
prestar molta més atenció al concepte d’un turista molt més
exigent, més autònom a l’hora de confeccionar els seus viatges
i més interessat en la recerca d’experiències enriquidores. Per
això s’han de possibilitar fórmules que desenvolupin al màxim
les oportunitats que poden oferir els recursos turístics de les
Illes Balears.

En aquest escenari, és bàsic incentivar el desenvolupament
de models innovadors, creatius, competitius, moderns, flexibles
i sostenibles, que facin atractiva la inversió en la indústria del
sector turístic, tan necessària per a la reconversió d’un model
que ha quedat obsolet i que al seu torn dinamitzi l’economia de
les Illes Balears.

Sobre aquesta base és imprescindible afrontar reptes amb
una perspectiva d’altura de mires, a llarg termini, i amb una
cultura basada en el reconeixement del desenvolupament
sostenible, la innovació, la qualitat, la creativitat i la
responsabilitat.

Aquesta Llei pretén abordar el problema de l’estacionalitat
apostant per la qualitat, la innovació i la investigació, aprofitant
els valors d’una oferta turística diferenciada, donant cabuda a
noves fórmules d’explotació, en què la creativitat, la qualitat i
l’excelAlència en el servei marquin la diferència davant altres
destinacions turístiques, i recuperant per a les Illes Balears el
reconeixement com a destinació turística de referència
internacional.

Igualment, aquesta Llei aposta per la cooperació entre les
diferents administracions de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i també amb els agents socials de més representativitat
del sector, de manera que permet un marc normatiu que fa
possible la reconversió de la indústria turística balear.

Sense cap dubte, un dels pilars d’aquesta Llei el
constitueixen l’ordenació, el foment i la promoció del turisme,
mitjançant la planificació, la formació, la innovació constant i
la inversió en la reconversió i la rehabilitació de zones
turístiques saturades o madures, i, per això, imposa la
modernització permanent i el control de la qualitat.

VI

Aquesta Llei s’estructura en un títol preliminar, dedicat a les
disposicions generals, i en cinc títols. El títol I es refereix a les
competències i l’organització administrativa; el títol II, als drets
i deures dels usuaris dels serveis turístics i de les empreses
turístiques; el títol III, a l’ordenació de l’activitat turística; el
títol IV, al foment i la promoció del turisme, i el títol V, al
control de la qualitat turística.

El títol preliminar conté disposicions generals que s’han de
tenir en compte tant per determinar quin és l’objecte i l’àmbit
d’aplicació de la Llei com per fixar quins són els principis i la
finalitat que la inspiren i que s’han de tenir en consideració per
interpretar-la.

Igualment incorpora el títol preliminar un conjunt de
definicions que pretenen donar claredat a conceptes
constantment emprats per la Llei i que en tot cas han de ser
entesos en un sentit ampli i no restrictiu.
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S’insisteix també en l’ordenació de l’oferta turística fixant
tant els plans d’intervenció en àmbits turístics com els
instruments que hi són apropiats i que substitueixen els plans
d’ordenació de l’oferta turística.

Es posa en relleu la necessitat que els plans d’intervenció en
els àmbits turístics estiguin absolutament coordinats amb els
plans territorials insulars de cada una de les illes. Aquesta acció
és la base del que ha de ser el Pla Integral de Turisme de les
Illes Balears, en què han de confluir les accions en les matèries
següents: territori, producte, qualitat, intelAligència de mercats,
promoció i formació.

El títol I de la Llei es refereix a les competències i a
l’organització administrativa i en aquest aspecte s’ha de
destacar que si bé el règim competencial s’ajusta al que
estableix l’Estatut d’autonomia, el que és cert és que els mitjans
necessaris per a l’exercici de totes les competències en matèria
de turisme no han estat transferits als consells insulars, per la
qual cosa, fins que no es dugui a terme la transferència
esmentada, les competències no transferides en matèria de
turisme continuaran sent exercides per la conselleria del Govern
de les Illes Balears que tengui atribuïda la competència en
matèria de turisme.

Com a element innovador es pot destacar la Mesa Municipal
del Turisme, l’objectiu de la qual és la coordinació, la consulta
i l’assessorament dels diferents municipis de les Illes Balears,
a fi que es pugui fer una aplicació de les normes més uniforme,
tractant d’eliminar la inseguretat jurídica en aquest sector.

El títol II va dedicat als drets i deures dels usuaris de serveis
turístics i de les empreses turístiques i pretén establir un règim
clar, de fàcil accés i que doni seguretat a les relacions
comercials entre les empreses turístiques i els seus clients,
tractant de reduir al màxim les situacions conflictives entre
ambdós, la qual cosa sense cap dubte redunda en la bona imatge
d’oferta turística segura que han d’oferir les Illes Balears com
a destinació turística de referència i qualitat. Específicament es
regulen en aquest títol els efectes i les conseqüències de la
sobrecontractació, que, tot i que es pot entendre que es
produeixi en una indústria tan estacionalitzada, no impedeix que
s’hagin d’adoptar mesures per reduir-la al màxim i que
garanteixin la solució als problemes que genera.

En el títol III es regula l’ordenació de l’activitat turística,
que constitueix el títol més ampli de la Llei, ja que comprèn el
règim d’establiment de les empreses turístiques, els seus
registres, les activitats ilAlegals, el règim de les empreses
turístiques d’allotjament -fent alAlusió especial a nous models o
fórmules d’explotació-, la novetat de les empreses
turisticoresidencials, les empreses comercialitzadores d’estades
turístiques en habitatges, les empreses de restauració i
d’intermediació turística, les empreses d’activitats turístiques
d’entreteniment, esbarjo, esportives, culturals o lúdiques i les
activitats d’informació, orientació i assistència turística.

En aquest títol interessa destacar la creació de l’Oficina
Única de l’Administració Turística, que té com a finalitat
facilitar la relació del ciutadà amb l’Administració turística a
l’efecte que qualsevol gestió o consulta es pugui efectuar davant
d’un únic interlocutor administratiu. D’aquesta manera
s’agiliten les gestions que s’han de dur a terme davant
l’Administració i s’augmenta la seguretat jurídica en les
relacions que afecten el tràfic jurídic administratiu entre les

diferents administracions i els particulars o les empreses
turístiques.

Es recull també en aquest títol la regulació de la declaració
responsable d’inici d’activitat turística, donant compliment en
aquest aspecte a la Directiva 2006/123/CE del Parlament
Europeu, relativa als serveis en el mercat interior, matèria que
ja estava incorporada a la legislació autonòmica.

Especial referència mereix la regulació de les dispenses
recollides en l’article 25 de la Llei i que té per objecte facilitar
l’anàlisi particular de determinades situacions que per la
rigidesa en l’aplicació de les normes poden portar a situacions
absurdes i sense sentit que van en contra del principi d’afavorir
la inversió per a una major competitivitat de la indústria
turística fomentant un desenvolupament sostenible. En
definitiva, no es tracta més que d’invocar l’equitat per als
supòsits particulars que es puguin trobar atrapats per una
legislació excessivament rígida.

De la mateixa manera es pretén facilitar els projectes
d’interès marcat i conveniència notòria per l’atractiu que puguin
suposar per a la comunitat balear.

Pel que fa a les empreses d’allotjament, la principal i
genèrica novetat d’aquesta Llei és la flexibilització de les
classes i formes en què les empreses poden desenvolupar
l’activitat turística d’allotjament.

Es mantenen els principis d’ús exclusiu i d’unitat
d’explotació, però flexibilitzant-los perquè no es puguin fer
interpretacions que impedeixin determinats usos
complementaris o secundaris que poden ser enormement
convenients a les empreses turístiques d’allotjament i, sobretot,
permetent noves fórmules d’explotació dels establiments
d’allotjament que fa temps que s’han estat reclamant i que en
altres països eminentment turístics ja estan en funcionament.

Una de les principals novetats d’aquesta Llei és la regulació
dels establiments d’allotjament turístic coparticipat, compartit
o altres formes anàlogues d’explotació d’allotjament turístic,
amb el benentès que es consideren fórmules essencials per
atreure la inversió, contribuir a la desestacionalització, millorar
la qualitat dels establiments i dels serveis que s’hi presten, de
manera que queda expressament manifestat que aquestes formes
d’explotació són incompatibles amb l’ús residencial en un
mateix establiment. Es considera que aquestes noves formes
d’explotació constitueixen una oportunitat per facilitar
l’actualització de la planta hotelera, i que genera ocupació, tant
per la millora de servei i els serveis complementaris que es
desenvolupen al voltant d’aquestes noves formes d’explotació
com per l’ocupació que genera la mateixa actualització,
modernització i reconversió de la nostra indústria turística, a
més de la que es genera per l’allargament de la temporada
turística.
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En la Llei també s’estableix, com a novetat, la compatibilitat
en el mateix immoble de diferents tipus o grups d’establiments
i l’explotació conjunta de diferents establiments, i també es
regula la pensió completa integral tractant de substituir el
concepte de “tot inclòs”, la manca de regulació del qual ha
ocasionat situacions conflictives en l’oferta turística.

No s’inclouen grans novetats en el concepte, la classificació
i les categories dels establiments hotelers i els apartaments
turístics amb relació als que ja estaven recollits en la normativa
autonòmica anterior, més encara, perquè vigeix el recent Decret
20/2011, de 18 de març, pel qual s’estableixen les disposicions
generals de classificació de la categoria dels establiments
d’allotjament turístic en hotel, hotel apartament i apartament
turístic de les Illes Balears, que s’haurà d’adaptar a les
disposicions d’aquesta Llei.

Quant als establiments d’allotjament de turisme rural, les
principals novetats consisteixen en l’adaptació de les superfícies
requerides pels hotels rurals i els agroturismes a múltiples del
sistema de superfície mètrica propi de les Illes Balears, que és
la quarterada, i, d’altra banda, en la flexibilització per a les
ampliacions i la utilització de construccions existents i de la
mateixa antiguitat per a la prestació de tot tipus de serveis
d’aquests establiments. Igualment es permeten aquest tipus
d’establiments en qualsevol sòl rústic amb independència del
seu grau de protecció, sense que sigui necessària la declaració
d’interès general.

Es recullen en la Llei per primera vegada els albergs, els
refugis i les hostatgeries, que, tot i que ja existien, en aquest
punt hi havia un buit legal en la Llei anterior.

Com a gran novetat, en el capítol III del títol III es regulen
les empreses turisticoresidencials, que, si bé estan àmpliament
expandides en altres països amb gran reconeixement com a
destinacions de vacances, no s’han desenvolupat en aquesta
comunitat autònoma per la rigidesa de la legislació autonòmica
anterior. Es tracta que aquelles empreses turístiques
d’allotjament puguin prestar també els mateixos serveis que
presten en els seus establiments d’allotjament, i en determinades
circumstàncies, a unitats d’allotjament residencial.

En relació amb les empreses comercialitzadores d’estades
turístiques en habitatges, la Llei pretén integrar, amb petites
modificacions, la Llei 2/2005, de 22 de març, de
comercialització d’estades turístiques en habitatges.

Les empreses turístiques de restauració tenen un règim molt
similar al que tenien fins ara, si bé s’ha flexibilitzat l’exercici
d’activitats complementàries suprimint l’obtenció necessària
d’una llicència d’activitats per a cada un dels serveis
complementaris que es pretenien desenvolupar, i igualment s’ha
suprimit la distinció entre bar i cafeteria, de manera que ambdós
establiments han passat a dir-se bar-cafeteria.

Les agències de viatges mantenen el mateix règim que
tenien en la Llei anterior; els guies de turisme passen a tenir una
regulació més concorde amb la Directiva 2006/123/CE, relativa
als serveis de mercat interior de la Unió Europea, mentre que sí
que s’ha ampliat el concepte i l’àmbit d’actuació de
l’anteriorment denominada oferta complementària, que ara
passa a denominar-se empreses d’activitats turístiques,
d’entreteniment, esbarjo, esportives, culturals o lúdiques.

El títol IV de la Llei regula el foment i la promoció del
turisme, i estableix com a principis generals la millora de la
competitivitat mitjançant el desenvolupament d’un turisme
sostenible, la necessitat de la planificació de la promoció i la
qualitat turística, el foment de la desestacionalització, la
necessitat d’investigació, desenvolupament, innovació i
formació contínua en turisme, considerant Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera marques turístiques i establint la
possibilitat de les declaracions d’interès turístic. Es fa èmfasi
especial en l’aprovació dels diferents plans de desenvolupament
turístic, tant insulars com municipals, que s’hauran d’adaptar
del Pla Integral o Estratègic de les Illes Balears, que al seu torn
ha d’incorporar els eixos i les directrius bàsiques del Pla
Nacional Integral de Turisme de caràcter estatal. Aquests plans,
que es destinaran a millorar la imatge i la competitivitat de la
destinació final de l’usuari, es converteixen en eines
fonamentals per al reposicionament de Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera a escala internacional.

El capítol II del títol IV regula la inversió, la reconversió i
la rehabilitació de les zones turístiques, i constitueix una de les
grans apostes d’aquesta Llei per regenerar i modernitzar
determinades zones. Per això es permet en determinats casos, i
després d’una anàlisi de la idoneïtat i l’oportunitat, el canvi
d’ús. Els temors a afrontar aquesta mesura, que no suposa la
generalització del canvi d’ús, han fet que durant anys
determinades zones turístiques s’anassin degradant i degenerant
simplement perquè no es donava una solució factible en termes
de rendibilitat als propietaris d’edificis abandonats que
l’Administració no pot adquirir. Per això s’entén que s’han de
possibilitar actuacions concretes, que siguin racionals des del
punt de vista de planejament urbanístic i que permetin atreure
inversions que redundin en la millora de zones turístiques
madures, saturades o degradades.

En el capítol III s’han integrat els plans de millora de les
infraestructures i dels establiments turístics que estaven regulats
en la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística, i en
determinats preceptes de la Llei 4/2010, de 16 de juny, de
mesures urgents per a la inversió a les Illes Balears, i s’ha
flexibilitzat el règim per facilitar i fer més atractiva la inversió.

El règim de baixes dels establiments està regulat en el
capítol IV del títol IV, en què es manté el sistema de baixa
temporal i definitiva. En el que sí que hi ha algunes innovacions
és tant en les excepcions a la disposició general de la baixa
definitiva com a requisit per a l’inici d’activitat o per a
l’ampliació de places, com en tot el que es refereix al règim dels
establiments donats de baixa definitiva, on clarament es
flexibilitzen les possibilitats de reobertura d’aquests
establiments que augmenten de categoria, superen els plans de
modernització i, en definitiva, millorant la competitivitat i
generant ocupació, atreuen la inversió.

Finalment, el títol V de la Llei es refereix al control de la
qualitat turística, que conté el règim de la inspecció turística, la
tipificació d’infraccions i sancions, el procediment sancionador
i el registre d’infraccions.
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Es vol destacar en aquest títol l’enduriment de les sancions
i l’adopció de mesures contra l’oferta ilAlegal, com ara la
colAlaboració i la transmissió d’informació d’administracions
implicades que detectin casos d’oferta ilAlegal, així com els
límits que s’imposen per a la gradació de les sancions
imposades a infraccions per la comercialització d’oferta ilAlegal.

Entre les disposicions que queden derogades interessa
destacar els plans d’ordenació de l’oferta turística, que hauran
de ser substituïts pels plans d’intervenció en àmbits turístics a
què es refereix l’article 5 d’aquesta Llei. La raó d’aquesta
derogació rau en el fet que, a més d’obsolets, en implantar-los
en els diferents planejaments locals, han tingut un compliment
extremadament baix i una efectivitat pràcticament nulAla. A
més, la majoria de paràmetres que s’hi recullen estan inclosos
en els diferents plans territorials insulars.

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i finalitat de la llei

1. L’objecte d’aquesta llei és l’ordenació, la planificació, la
promoció, el foment i la disciplina del turisme i de la qualitat en
la prestació de serveis turístics de les Illes Balears en el marc de
l’Estatut d’autonomia i de la resta de l’ordenament jurídic.

2. Aquesta llei té per finalitat:

a) Impulsar el turisme sostenible com el principal sector
estratègic de l’economia de les Illes Balears, generador
d’ocupació i de desenvolupament econòmic.

b) Promocionar les Illes Balears com a destinació turística
de referència a la mar Mediterrània, atesa la seva singularitat
insular i la seva realitat cultural, mediambiental, econòmica i
social, impulsant la desestacionalització i potenciant els valors
propis d’identitat de la comunitat balear.

c) Promocionar Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera
com a marques turístiques, garantint-los un tractament que
n’asseguri la màxima difusió interior i exterior.

d) Millorar la competitivitat del sector turístic mitjançant la
incorporació de criteris d’ordenació i planificació, d’innovació,
de professionalització, d’especialització dels recursos humans
i de garantia de la qualitat turística, que millorin la rendibilitat
de la indústria turística balear sense desatendre la sostenibilitat
del creixement i la màxima protecció mediambiental.

e) Eradicar la competència deslleial i l’oferta ilAlegal o
clandestina.

f) Promocionar la investigació, el desenvolupament i la
innovació tecnològica com a prioritats que impulsin el progrés
del sector turístic a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

g) Defensar i protegir els usuaris dels serveis turístics.

h) Fomentar la diversificació de l’oferta turística.

i) Millorar l’accessibilitat dels recursos i els serveis turístics.

j) Protegir, conservar i difondre els recursos turístics d’acord
amb els principis de desenvolupament sostenible i de qualitat
mediambiental.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Les disposicions d’aquesta llei són aplicables a:

a) Les administracions públiques, els organismes públics, els
organismes de naturalesa privada de titularitat pública, els
consorcis i altres entitats del sector públic que exerceixin la seva
activitat en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de turisme, sens perjudici de les
competències de l’Administració General de l’Estat.

b) Els usuaris de les activitats i els serveis turístics.

c) Les empreses turístiques, les entitats turístiques no
empresarials, els establiments turístics i els treballadors ocupats
en qualsevol d’aquests.

d) Les professions turístiques i les activitats d’intermediació
turística.

e) Qualsevol altra persona, ens o activitat directament o
indirectament relacionada amb el sector turístic.

Article 3
Conceptes i definicions

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per:

a) Turisme: les activitats que duen a terme les persones
durant els viatges i les estades en llocs diferents dels del seu
entorn habitual, sigui quina sigui la finalitat i per períodes
temporals determinats. Inclou la combinació d’activitats, serveis
i indústries que completen l’experiència turística, com ara
transport, allotjament, establiments de restauració, botigues,
espectacles, oferta d’entreteniment, lleure i esbarjo i altres
instalAlacions per a activitats diverses.

b) Activitat turística: la destinada a proporcionar als usuaris
els serveis d’allotjament, restauració, intermediació, informació,
assistència o altres activitats d’entreteniment, esbarjo o
esportives i la prestació de qualsevol altre servei relacionat amb
el turisme.

c) Sector turístic: el conjunt de persones físiques o
jurídiques que desenvolupen alguna forma d’activitat turística
o hi participen.

d) Recursos turístics: qualsevol bé, valor, element o
manifestació de la realitat física, geogràfica, natural, social,
econòmica o cultural de les Illes Balears que sigui susceptible
de generar fluxos o corrents turístics amb repercussió en la
realitat econòmica de la colAlectivitat.



2102 BOPIB núm. 47 - 18 de maig de 2012

e) Administració turística: els òrgans o entitats de naturalesa
pública amb competències específiques sobre el turisme,
l’activitat turística o els recursos turístics.

f) Empresa turística: qualsevol persona física o jurídica que,
en nom propi, de manera habitual i amb ànim de lucre, es dedica
a la prestació d’algun servei turístic o a l’explotació d’algun
recurs o establiment turístic.

g) Servei turístic: l’activitat que té per objecte atendre algun
interès o necessitat dels usuaris d’activitats identificables
separadament quan es venen a consumidors i a usuaris i que no
estan necessàriament lligats amb altres productes i serveis en el
desenvolupament de l’activitat turística.

h) Establiments turístics: el conjunt de béns immobles i
mobles que formant una unitat funcional autònoma està ordenat,
dirigit i disposat pel seu titular per a la prestació adequada d’un
o diversos serveis turístics.

i) Treballadors del sector turístic: les persones que presten
els seus serveis retribuïts per compte d’altri per a una empresa
turística o entitat turística no empresarial.

j) Usuaris de serveis turístics: les persones físiques que,
estant o no desplaçades del seu entorn habitual, són destinatàries
finals de la prestació de serveis turístics.

k) Entitat turística no empresarial: aquella entitat que, sense
ànim de lucre, té per objecte promoure d’alguna forma el
desenvolupament del turisme o d’activitats turístiques
determinades.

l) Professions turístiques: les que duen a terme de manera
habitual i retribuïda activitats d’orientació, informació i
assistència en matèria de turisme, i també totes les que així es
determini reglamentàriament.

m) Activitats d’intermediació turística: les que tenen per
objecte el desenvolupament d’activitats de mediació o
organització de serveis turístics.

Article 4
Principis i criteris d’actuació administrativa

La política turística de les Illes Balears està sotmesa als
principis i criteris d’actuació següents:

a) L’ordenació de l’oferta turística mitjançant la correcció de
les deficiències i els desequilibris de la infraestructura turística,
de manera que s’elevi la qualitat dels serveis, les instalAlacions,
els establiments i els equipaments.

b) L’harmonització de l’ordenació de l’oferta turística amb
les directrius d’ordenació territorial i la normativa urbanística
mitjançant la conservació del medi ambient sota els postulats
del desenvolupament sostenible.

c) La configuració d’un marc que potenciï la major
competitivitat de les empreses turístiques i que serveixi com a
instrument en la lluita contra la competència deslleial o altres
pràctiques ilAlegals.

d) La planificació de l’oferta turística atenent les exigències
de la demanda actual i de futur, impulsant la diversificació i la
desestacionalització del sector.

e) L’impuls i el suport a l’associacionisme empresarial i a la
cooperació amb els diferents agents socials i econòmics del
sector turístic.

f) La consolidació, l’estabilitat i el creixement de l’ocupació
en el sector turístic.

g) La sensibilització dels ciutadans sobre els beneficis del
turisme i la importància que té el tracte respectuós i amable amb
els turistes, així com la preservació dels valors i els recursos
turístics de les Illes Balears.

h) El foment dels estudis i les investigacions relacionats amb
el sector turístic.

i) La reducció de tràmits i la simplificació de procediments
com a eix de l’actuació de les administracions turístiques.

j) La formació, la investigació, el desenvolupament i la
innovació de totes les matèries relacionades amb la indústria
turística.

Article 5
Ordenació de l’oferta turística

1. De conformitat amb el que disposa el capítol III del títol II de
la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació territorial, els
plans d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) són plans
directors sectorials l’objecte dels quals és regular el
planejament, l’execució i la gestió dels sistemes generals de les
infraestructures, els equipaments, els serveis i les activitats
d’explotació de recursos en l’àmbit de l’ordenació turística.

2. Correspon als consells insulars respectius, d’acord amb
l’article 11.2 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial, l’elaboració i l’aprovació dels plans
d’intervenció en àmbits turístics (PIAT).

3. Els plans d’intervenció en àmbits turístics (PIAT) i, quan
pertoqui, els plans territorials insulars (PTI) poden establir la
densitat global màxima de població, delimitar zones i àmbits
turístics i de protecció i fixar-ne la mida i les característiques,
com també establir paràmetres mínims de superfície,
volumetria, edificabilitat i equipaments. Així mateix, poden
assenyalar les excepcions que per raó de la ubicació o de
característiques especials així ho aconsellin. També poden
determinar aquests paràmetres respecte de les zones residencials
limítrofes amb les turístiques.

4. Aquests instruments han de fixar la ràtio turística d’acord
amb les característiques especials de les illes i dels municipis.
Els municipis que no s’hagin adaptat als plans directors
sectorials d’ordenació turística o, si escau, als plans territorials
insulars, han de respectar una ràtio mínima de 60 m2 de
parcelAla per plaça fins que s’hi adaptin, i serà exigible als nous
establiments d’allotjament turístic i a les ampliacions del
nombre de places d’allotjament dels ja existents, excepte en les
operacions de reconversió.
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5. Els hotels de ciutat, d’interior, els agroturismes, els hotels
rurals, els albergs, els refugis i les hostatgeries estan exonerats
de l’aplicació de la ràtio turística a què es refereix el paràgraf
anterior.

6. Els instruments de planejament general han de delimitar
zones aptes per als usos turístics i usos interrelacionats i s’han
de subjectar al que disposa aquesta llei.

TÍTOL I
COMPETÈNCIES I ORGANITZACIÓ

ADMINISTRATIVA

Capítol I
Competències

Article 6
Competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears

1. De conformitat amb el que disposen els apartats 11, 21 i 47
de l’article 30, l’article 31.6 i l’apartat 3 de l’article 58 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, corresponen a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
les competències en relació amb el turisme següents:

a) La formulació i l’aplicació de la política turística de la
comunitat autònoma.

b) La regulació de l’activitat turística i de la prestació de
serveis turístics, incloent-hi la fixació dels drets i deures dels
usuaris de serveis turístics.

c) La potestat reglamentària en matèria turística en el seu
àmbit competencial.

d) La cooperació en matèria de turisme amb altres
administracions públiques.

e) Les declaracions d’interès turístic autonòmic.

f) La redacció del Pla Integral i Estratègic de Turisme.

g) Totes les altres competències que li atribueixi aquesta
Llei o una altra normativa aplicable.

2. En l’exercici de les competències anteriors, l’Administració
de la Comunitat Autònoma ha de procurar, quan sigui
necessària, la coordinació entre l’Administració General de
l’Estat, els consells insulars i les entitats locals.

Article 7
Competències dels consells insulars

D’acord amb el que estableix l’article 70.3 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, corresponen als consells
insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de Formentera, en
relació amb el seu propi àmbit territorial, les competències
següents:

a) L’ordenació i la planificació turística mitjançant
l’elaboració dels plans d’intervenció corresponents en àmbits
turístics, plans territorials insulars i plans de desenvolupament
turístic insular i qualssevol altres plans que els corresponguin.

b) L’administració i la gestió dels recursos turístics.

c) La potestat reglamentària en matèria turística en el seu
àmbit competencial.

d) L’ordenació i la gestió del Registre Insular d’Empreses,
Activitats i Establiments Turístics.

e) La promoció interna i externa i la protecció de la imatge
turística de l’illa sobre la qual exerceixin les seves
competències, fixant els criteris, la regulació de les condicions
i l’execució o el control de les línies públiques d’ajuda i
promoció del turisme.

f) La potenciació de les mesures i les actuacions que
possibilitin el desenvolupament i la implantació de polítiques de
qualitat turística en les destinacions, els recursos, els serveis i
les empreses turístiques del seu àmbit territorial.

g) La protecció i la preservació dels recursos turístics.

h) L’assessorament i el suport tècnic als municipis del seu
àmbit territorial en qualsevol aspecte que millori la seva
competitivitat turística.

i) El desenvolupament de la política d’infraestructures
turístiques i la coordinació de les accions que en la matèria facin
els municipis.

j) L’impuls i la coordinació de la informació turística.

k) Les declaracions d’interès turístic insular.

l) La concessió de premis i distincions turístiques.

m) La inspecció i la sanció en matèria de turisme en els
termes establerts en aquesta llei.

n) Totes les altres competències relacionades amb el turisme
que se li atribueixin en aquesta Llei o en una altra normativa
aplicable.

Article 8
Competències dels ajuntaments

Els municipis de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
en el seu àmbit territorial, tenen les competències següents en
matèria de turisme:

a) La protecció i la conservació dels recursos turístics, així
com l’adopció de mesures tendents a la utilització i el gaudi
efectius d’aquests recursos.

b) La promoció turística del municipi en el context de la
promoció de cada una de les illes de les Balears.

c) El foment de l’activitat turística en el seu terme
municipal.

d) La colAlaboració en matèria de turisme amb altres
administracions públiques.

e) Les declaracions d’interès turístic municipal.
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f) L’aprovació dels plans de desenvolupament turístic
municipal.

g) Qualssevol altres competències que els siguin atribuïdes
per aquesta o una altra llei, transferides o delegades d’acord
amb el que preceptua la legislació de règim local.

Article 9
Relacions interadministratives

Les diferents administracions de la comunitat autònoma amb
competències en matèria de turisme, en l’àmbit de la seva
autonomia, s’han d’ajustar en les seves relacions recíproques als
principis d’informació mútua, coordinació, colAlaboració,
cooperació, respecte als àmbits competencials respectius i
ponderació dels interessos públics implicats, fent prevaler
l’eficàcia i l’eficiència administratives.

En aplicació d’aquests principis es poden utilitzar les
tècniques previstes legalment i, en especial, la subscripció de
convenis i la celebració de conferències sectorials, la creació de
comissions interadministratives o interinsulars, la creació de
consorcis i l’elaboració d’instruments de planificació,
especialment en la redacció dels plans d’intervenció en àmbits
turístics.

Capítol II
Organització administrativa

Article 10
Organització de l’Administració turística

1. L’Administració de la Comunitat Autònoma exerceix les
seves competències en matèria de turisme a través de la
conselleria que les tengui atribuïdes, sens perjudici de les que
corresponguin al Consell de Govern o a altres administracions
públiques.

2. La conselleria competent en matèria de turisme té els òrgans
i els ens següents:

a) El Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears.
b) La Comissió Interdepartamental de Turisme.
c) La Mesa Municipal de Turisme.
d) Els consorcis turístics autonòmics.
e) Qualssevol altres que es puguin crear.

3. Els consells insulars i els municipis exerceixen les seves
competències en matèria de turisme a través dels òrgans que les
tenguin atribuïdes i poden disposar de qualssevol altres òrgans
i ens instrumentals que puguin crear.

Article 11
Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears

El Consell Assessor de Turisme de les Illes Balears és un
òrgan colAlegiat i consultiu de l’Administració turística del
Govern de les Illes Balears, amb les funcions, la composició i
el règim de funcionament que es determinin reglamentàriament.
Entre els seus membres han de figurar necessàriament
representants dels agents socials i del sector
economicoempresarial, així com dels consells insulars i dels
ajuntaments.

Article 12
Comissió Interdepartamental de Turisme

1. La Comissió Interdepartamental de Turisme és l’òrgan de
coordinació i consulta interna del Govern de les Illes Balears en
les matèries amb incidència o repercussió en el sector turístic.

2. La Comissió actua sota la presidència del president del
Govern de les Illes Balears i la vicepresidència del titular de la
conselleria que tengui atribuïdes les competències en matèria de
turisme, i hi estan representades almenys les diferents
conselleries les matèries de les quals tenguin relació directa o
indirecta amb l’ordenació, la promoció o l’activitat turística.

3. La Comissió Interdepartamental de Turisme tindrà la
composició, les competències i les funcions que es determinin
reglamentàriament.

Article 13
La Mesa Municipal del Turisme

1. La Mesa Municipal del Turisme és l’òrgan de coordinació,
debat, consulta i assessorament per facilitar la cooperació entre
el Govern de les Illes Balears i els diferents municipis de les
Illes Balears.

2. La Mesa Municipal del Turisme actua sota la presidència del
president del Govern de les Illes Balears i la vicepresidència del
titular de la conselleria competent en matèria de turisme i hi
estan representats els consells insulars i tots els municipis de les
Illes Balears.

3. La Mesa Municipal del Turisme té els objectius següents:

a) Facilitar i agilitar la coordinació de la gestió turística dels
municipis.

b) Optimitzar els recursos.

c) Millorar la posició de les Illes Balears com a destinació
turística.

d) Incrementar el nivell de qualitat de la destinació turística
i renovar la imatge exterior de les Illes.

e) Agilitar la tramitació administrativa per fomentar el
desenvolupament i la competitivitat del sector turístic.

4. Reglamentàriament se n’ha d’establir l’estructura, el règim de
funcionament, la composició i les funcions.

5. Cada consell insular pot crear una altra mesa municipal de
turisme en el seu àmbit territorial.

Article 14
Els consorcis turístics

Els consorcis turístics són ens de trobada, coordinació i
treball en comú de diferents administracions o entitats públiques
o privades, sense ànim de lucre, del sector turístic. Tenen
personalitat jurídica pròpia i poden executar les competències
de turisme que les entitats públiques consorciades determinin
amb subjecció a la legislació vigent.
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TÍTOL II
DRETS I DEURES DELS USUARIS DELS SERVEIS
TURÍSTICS  I DE LES EMPRESES TURÍSTIQUES

Capítol I
Drets i deures dels usuaris dels serveis turístics

Article 15
Drets dels usuaris dels serveis turístics

Els usuaris dels serveis turístics, sens perjudici del que
estableix la normativa sobre defensa i protecció dels
consumidors i usuaris o qualsevol altra que hi sigui aplicable,
tenen dret a:

a) Rebre informació suficient, veraç, comprensible, eficaç,
objectiva, inequívoca i completa sobre el preu, les condicions i
les característiques dels béns i els serveis turístics que
s’ofereixen abans de contractar-los.

b) Obtenir tots els documents que acreditin els termes de la
contractació dels serveis turístics i els seus justificants de
pagament.

c) Rebre els serveis turístics i la qualitat d’aquests d’acord
amb la categoria de l’empresa, el servei o l’establiment
contractats.

d) Accedir als establiments turístics oberts al públic i
tenir-hi lliure entrada i permanència, sense més ni menys
limitacions que les que estableix la reglamentació específica de
cada activitat i el reglament de règim interior de l’establiment,
sense que hi pugui haver cap discriminació per raó de
naixement, raça, sexe, religió, opinió, o una altra circumstància
personal o social, i a ser tractats amb correcció i respecte a la
dignitat de la persona.

e) Tenir seguretat pròpia i dels seus béns, i rebre per part del
prestador de serveis turístics informació sobre qualsevol risc
que es pugui derivar de l’ús normal de les instalAlacions, els
recursos o els serveis, en funció de la naturalesa i les
característiques de l’activitat i de les mesures de seguretat
adoptades.

f) Gaudir de la tranquilAlitat i la intimitat en els termes
establerts en la legislació vigent i ser informats de qualsevol
inconvenient conjuntural que pugui alterar la tranquilAlitat i el
descans. Així mateix tenen dret a no ser pertorbats per
pràctiques publicitàries contràries a la normativa vigent.

g) Identificar en un lloc de fàcil visibilitat els diferents
distintius acreditatius de classificació, categoria i especialització
de l’establiment, així com els distintius de qualitat, cabuda i
qualsevol altra informació referida a l’exercici de l’activitat,
d’acord amb el que estableix la normativa corresponent.

h) Formular queixes i reclamacions.

i) Obtenir de l’Administració turística informació
actualitzada i detallada sobre els diferents aspectes de l’oferta
i els recursos turístics de les Illes Balears.

j) Tenir protegides les seves dades de caràcter personal en
els termes establerts en l’ordenament jurídic. 

Article 16
Deures dels usuaris dels serveis turístics

Als efectes d’aquesta llei, i sens perjudici del que estableixi
una altra legislació que hi sigui aplicable, els usuaris de serveis
turístics tenen l’obligació de:

a) Respectar les normes d’ús o règim interior dels
establiments turístics i les regles particulars dels llocs objecte de
visita i de les activitats turístiques.

b) Observar les regles d’higiene, educació, convivència
social, indumentària i de respecte a les persones, institucions i
costums per a la utilització adequada dels diferents serveis
turístics.

c) Abonar el preu del servei contractat en el moment de la
presentació de la factura o, si correspon, en el lloc, temps i
forma convinguts, sense que en cap cas la formulació d’una
queixa o reclamació eximeixi de l’obligació al pagament.

d) Respectar l’entorn mediambiental, el patrimoni històric
i cultural i els recursos turístics de les Illes Balears.

e) Respectar les instalAlacions i els equipaments de les
empreses i els establiments turístics.

f) Complir el règim de reserves d’acord amb el que disposa
la normativa que hi sigui aplicable i, en el cas d’establiments
d’allotjament, respectar la data pactada de sortida deixant lliure
la unitat ocupada.

g) Tractar amb respecte i dignitat les persones que treballen
en el desenvolupament de l’activitat turística.

h) No cedir a tercers el seu dret a l’ús dels serveis
contractats, llevat que estigui permès per l’ordenament jurídic.

 
Article 17
Resolució de conflictes

Sens perjudici de la llibertat dels usuaris de serveis turístics
i de les empreses turístiques en l’elecció de la via legal per a la
resolució de discrepàncies i conflictes que es produeixin entre
si, l’Administració turística ha de fomentar l’arbitratge de
consum.

Capítol II
Drets i deures de les empreses turístiques

Article 18
Drets de les empreses turístiques

Als efectes d’aquesta llei, i sens perjudici del que
estableixen altres disposicions que hi siguin aplicables, són drets
de les empreses turístiques:
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a) Exercir lliurement la seva activitat sense més limitacions
que les previstes en l’ordenament jurídic.

b) Rebre dels òrgans competents en matèria de turisme la
informació necessària, amb caràcter previ a l’inici de l’activitat
i durant el seu desenvolupament, sobre el compliment dels
requisits exigits per la normativa turística.

Aquest dret comprèn l’accés telemàtic tant a la informació
sobre els procediments necessaris per a l’accés a la seva
activitat i l’exercici d’aquesta, com la possibilitat de dur a terme
els tràmits preceptius per fer-ho, en els termes legalment
establerts.

c) Ser informades de les mesures i actuacions rellevants que
en matèria turística dugui a terme l’Administració turística.

d) Participar a través de les seves organitzacions més
representatives i organitzacions sectorials en els procediments
d’adopció de decisions públiques rellevants que, relacionats
amb el turisme, puguin afectar-les.

e) Mantenir inclosa la informació de les seves instalAlacions,
característiques i oferta específica en els catàlegs, guies,
directoris i sistemes informàtics de l’Administració turística, en
funció del recurs o producte turístic o de l’àmbit al qual
s’estenguin els instruments de promoció esmentats.

f) Obtenir el reconeixement de l’administració turística
competent de la classificació administrativa dels establiments de
la seva titularitat.

g) Accedir a les activitats de promoció turística que dugui a
terme l’Administració turística en les condicions que fixi.

h) Impulsar, a través de les seves organitzacions o
associacions sectorials i intersectorials, la realització d’estudis
i investigacions, el desenvolupament i l’execució de programes
de cooperació pública i privada d’interès general per al sector
turístic o qualsevol altra actuació que contribueixi al progrés, la
competitivitat i la dinamització del turisme de les Illes Balears.

i) SolAlicitar subvencions, ajuts i altres incentius prevists per
fomentar el desenvolupament de la seva activitat.

Article 19
Deures de les empreses turístiques

Són obligacions generals de les empreses turístiques, sens
perjudici de la normativa que els sigui aplicable, les següents:

a) Presentar davant l’administració turística competent les
declaracions o comunicacions i facilitar la informació i la
documentació que sigui exigible, en virtut del que disposa
aquesta Llei o altres normes, per al desenvolupament de la seva
activitat.

b) Mantenir vigents i actualitzades les assegurances de
responsabilitat civil, fiances i altres garanties equivalents, a les
quals els obliga la normativa que els és aplicable.

c) Exhibir en un lloc de fàcil visibilitat els diferents
distintius acreditatius de classificació, categoria i especialització
de l’establiment, així com els distintius de qualitat, cabuda i
qualsevol altra informació referida a l’exercici de l’activitat,
d’acord amb el que estableix la normativa corresponent.

d) Fer públics els preus finals complets de tots els serveis
que ofereixin, inclosos els imposts, desglossant, si escau,
l’import dels increments o descomptes que siguin aplicables a
l’oferta i les despeses addicionals que es repercuteixin al turista
o usuari dels serveis turístics.

e) Expedir factura desglossada dels serveis prestats, d’acord
amb els preus pactats o convinguts.

f) Tenir cura del bon funcionament dels serveis i del
manteniment correcte de les instalAlacions i els equipaments dels
establiments, i informar els usuaris dels serveis turístics de
qualsevol risc previsible que pugui derivar-se de la prestació
dels serveis o de l’ús de les instalAlacions, com també de les
mesures de seguretat adoptades.

g) Vetllar per la seguretat, la tranquilAlitat, la comoditat i la
intimitat dels usuaris dels serveis turístics, garantint un tracte
amable, cortès i respectuós del personal ocupat en l’empresa.

h) Permetre l’accés lliure i la permanència als usuaris dels
serveis turístics, sense més restriccions que les que estiguin
establertes pel sotmetiment a la llei, a les prescripcions
específiques que regulin l’activitat i, si escau, al reglament de
règim interior que estableixin aquestes mateixes empreses.
Aquest reglament no pot contenir preceptes discriminatoris per
raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o una altra
circumstància personal o social.

i) Tenir a disposició dels usuaris dels serveis turístics els
fulls de queixes i reclamacions oficials i facilitar-los-els.

j) Prestar els serveis d’acord amb la categoria de
l’establiment i el que es disposa reglamentàriament.

Article 20
Sobrecontractació

1. Les empreses titulars d’establiments d’allotjament turístic no
poden contractar places que no puguin atendre en les condicions
pactades.

2. Sens perjudici del que disposa el paràgraf anterior, les
persones titulars dels establiments d’allotjament que hagin
incorregut en sobrecontractació estan obligades a proporcionar
allotjament a les persones usuàries afectades en un establiment
de la mateixa zona, de categoria igual o superior, i en
condicions similars a les pactades.

3. Les despeses de desplaçament fins a l’establiment
d’allotjament definitiu, la diferència de preu si n’hi ha i
qualsevol altra despesa originada per la sobrecontractació que
no sigui imputable a l’actuació de l’usuari dels serveis turístics
fins que no estigui definitivament allotjat han de ser sufragades
pel titular de l’establiment sobrecontractat, sens perjudici que
aquest pugui repetir les despeses esmentades contra l’empresa
causant de la sobrecontractació.
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TÍTOL III
ORDENACIÓ DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA

Capítol I
Disposicions generals

Article 21
Llibertat d’establiment i lliure prestació de serveis de
l’activitat turística

L’exercici de l’activitat turística és lliure, sense més
limitacions que el compliment de la legislació vigent que hi
sigui aplicable, de manera que qualsevol persona interessada en
la prestació de serveis relacionats amb l’activitat turística pot
establir-se a les Illes Balears, amb la presentació prèvia de la
declaració responsable o de la comunicació i l’obtenció de
l’habilitació oportuna, si escau, en els termes legalment o
reglamentàriament establerts.

Article 22
L’Oficina Única de l’Administració Turística

1. A l’efecte de facilitar la llibertat d’establiment en l’exercici
de l’activitat turística, es crea l’Oficina Única de
l’Administració Turística, que permet dur a terme i formalitzar
totes les gestions necessàries davant qualsevol administració
turística per fer efectiva la lliure prestació de serveis turístics.

2. L’Oficina Única de l’Administració Turística permet l’accés
telemàtic a tota la informació i també el compliment i la
formalització de tots els tràmits administratius per a l’inici,
l’establiment, el desenvolupament i la participació en el sector
turístic, i l’accés a ajuts i a subvencions en l’exercici d’una
activitat turística en qualsevol municipi de les Illes Balears, sens
perjudici de la tramitació dels expedients davant l’administració
competent.

3. Reglamentàriament se n’ha d’establir el règim de
funcionament, estructura i composició.

Article 23
Declaració responsable d’inici d’activitat turística

1. S’entén per declaració responsable d’inici d’activitat turística
el document subscrit per una persona interessada en el qual
manifesta, sota la seva responsabilitat, que compleix els
requisits establerts en la normativa vigent per iniciar l’exercici
d’una activitat turística de les establertes en aquesta Llei, que
disposa de la documentació que ho acredita i que es compromet
a mantenir-ne el compliment durant el termini de temps inherent
a l’exercici esmentat.

Els requisits a què es refereix el paràgraf anterior han d’estar
recollits de manera expressa i clara en la corresponent
declaració responsable d’inici d’activitat turística, el model de
la qual ha d’aprovar l’administració turística competent.

2. Per a l’accés i l’exercici de l’activitat en l’àmbit territorial de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, les empreses i
activitats turístiques objecte d’aquesta Llei han de presentar,
anteriorment a l’inici de la seva activitat, la corresponent
declaració responsable d’inici d’activitat turística en els termes
establerts en aquesta Llei i en les normes que la despleguin.

3. La presentació de la declaració responsable d’inici d’activitat,
acompanyada amb la documentació exigida, habilita, des del dia
en què es presenta, per al desenvolupament de l’activitat de què
es tracti amb una durada indefinida, sens perjudici del
compliment de les altres obligacions exigides en altres normes
que hi siguin aplicables i de les facultats de comprovació
posterior que tenguin atribuïdes les administracions competents.

A l’efecte de l’inici d’activitat, de la modificació de
l’activitat o de les dades existents en els registres insulars
d’empreses, activitats i establiments turístics, no es pot exigir
més documentació complementària que l’estrictament
necessària.

A fi de cobrir els riscs de la responsabilitat de l’activitat
turística, són exigibles les assegurances, fiances o altres
garanties equivalents que disposi la normativa específica, que
han de mantenir-se en vigor durant tot el temps del
desenvolupament o exercici de l’activitat.

Reglamentàriament es pot establir que en la declaració
responsable d’inici d’activitat, o en la comunicació prèvia a què
es refereix l’article següent d’aquesta Llei, es faci constar la
classificació i la categoria dels establiments, com també el
compliment dels requisits que es determinin a aquests efectes en
les normes turístiques.

4. La inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada,
manifestació o document de caràcter essencial que s’adjunti o
incorpori a una declaració responsable d’inici d’activitat
impliquen la cancelAlació de la inscripció i, per tant, la
impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat afectada,
sens perjudici de la responsabilitat legal en què es pugui haver
incorregut, amb instrucció prèvia del procediment corresponent
per donar tràmit d’audiència.

Així mateix l’administració turística competent que hagi
detectat la inexactitud o falsedat a què es refereix el paràgraf
anterior pot incoar la instrucció del procediment sancionador i
imposar l’obligació al responsable de restituir la situació
jurídica al moment previ al desenvolupament o exercici de
l’activitat.

5. Les administracions competents i l’Oficina Única de
l’Administració Turística han de tenir permanentment publicats
i actualitzats els models de declaració responsable d’inici
d’activitat i de comunicació prèvia, que en tot cas es poden
presentar de manera telemàtica.

6. La presentació de la declaració responsable d’inici d’activitat
té com a efecte immediat la inscripció en el corresponent
registre insular d’empreses, activitats i establiments turístics.
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Article 24
Comunicació prèvia

1. S’entén per comunicació prèvia el document mitjançant el
qual les persones interessades posen en coneixement de
l’administració turística competent fets o elements relatius a
l’exercici d’una activitat turística, indicant els aspectes que
puguin condicionar-la i adjuntant-hi, si escau, tots els
documents que siguin necessaris per al seu compliment adequat.

2. Els titulars dels establiments i els de les activitats turístiques
habilitats per al desenvolupament de la seva activitat han de
comunicar qualsevol modificació de les dades incloses en la
declaració responsable, i en els documents adjunts, les
modificacions o reformes substancials que afectin l’activitat,
com també quan se’n produeixi el cessament. Les
comunicacions esmentades han d’anar acompanyades amb els
documents que, si escau, determini la normativa que hi sigui
aplicable.

3. La presentació de la comunicació prèvia té com a efecte
immediat la inscripció en el corresponent registre insular
d’empreses, activitats i establiments turístics.

4. La inexactitud, falsedat o omissió en qualsevol dada,
manifestació o document de caràcter essencial, que s’adjunti o
incorpori a una comunicació prèvia, té els mateixos efectes que
els prevists en l’article 23 per a aquests casos en la declaració
responsable d’inici d’activitat turística.

Article 25
Dispenses

1. Excepcionalment, anteriorment o coetàniament a la
presentació de la declaració responsable d’inici d’activitat o
comunicació prèvia, a petició raonada del seu titular, amb la
tramitació prèvia de l’expedient oportú i amb informe favorable
i vinculant de la Comissió de Valoració de Dispenses,
l’administració turística competent pot dispensar del
compliment d’alguns dels requisits normativament o
reglamentàriament establerts, quan les circumstàncies
concurrents permetin, després d’una valoració conjunta de les
instalAlacions, serveis i millores introduïdes, compensar
l’incompliment de manera que es consideri convenient per a
l’interès general.

2. Per a la valoració de les dispenses a què es refereix l’apartat
anterior es crea una comissió la composició de la qual està
integrada exclusivament per funcionaris públics de carrera,
designats per cada una de les administracions públiques
competents per raó de les matèries que es vegin afectades per la
dispensa del seu compliment.

La composició, l’estructura i el règim de funcionament de la
Comissió de Valoració de Dispenses s’ha de regular
reglamentàriament.

3. Quan per la singularitat, importància i significació d’un
projecte d’arquitectura o enginyeria elaborat per arquitectes,
enginyers o artistes de renom i prestigi internacional resulti un
interès marcat i una conveniència notòria per l’atractiu que
pugui suposar per a l’illa en què estigui projectat, el Consell de
Govern, mitjançant un expedient motivat, pot dispensar el
projecte esmentat del compliment de qualssevol dels paràmetres
de la seva competència que hi siguin aplicables.

Prèviament a la dispensa del Consell de Govern, aquest
òrgan ha d’acordar la declaració d’interès autonòmic de la
inversió i proposar a les altres administracions competents la
dispensa del compliment de qualssevol paràmetres urbanístics
o d’ordenació territorial l’aplicació dels quals els sigui
competencialment atribuïda, a l’efecte que els projectes que
compleixin les característiques a què es refereixen els apartats
anteriors, i instats pel Consell de Govern, siguin realitzables.

Article 26
Classificació de les empreses turístiques

1. Les empreses turístiques es classifiquen en:

a) Empreses turístiques d’allotjament.

b) Empreses turisticoresidencials.

c) Empreses comercialitzadores d’estades turístiques en
habitatges.

d) Empreses turístiques de restauració.

e) Empreses que tenen per objecte l’activitat d’intermediació
turística.

f) Empreses que tenen per objecte activitats d’entreteniment,
recreatives, esportives, culturals o lúdiques, o totes les que
tenguin una naturalesa complementària al sector turístic.

g) Empreses que tenen per objecte les activitats
d’informació, orientació i assistència turística.

2. Les empreses esmentades en l’apartat anterior han de
presentar una declaració responsable d’inici d’activitat turística
en els termes prevists reglamentàriament, sens perjudici del
compliment de la resta de normes que els siguin aplicables,
especialment les de seguretat.

3. Les empreses turístiques a què es refereix aquest article
poden oferir en l’exercici de la seva activitat principal altres
serveis complementaris als usuaris de serveis turístics.

No és preceptiva una llicència d’activitat per a cada una de
les activitats relatives a usos secundaris compatibles, sens
perjudici del compliment de la normativa específica i sectorial
aplicable a l’activitat desenvolupada en aplicació dels usos
permesos.

Article 27
Registres d’empreses, activitats i establiments turístics

1. A cada illa hi ha d’haver un registre d’empreses, activitats i
establiments turístics l’organització del qual correspon al
consell insular corresponent.

Aquests registres es regeixen pel que disposa aquesta Llei,
sens perjudici del que l’administració turística competent
estableixi reglamentàriament respecte a l’estructura,
l’organització i el funcionament d’aquests registres.
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2. Existeix el Registre General d’Empreses, Activitats i
Establiments Turístics de les Illes Balears la gestió del qual
correspon a la conselleria competent en matèria de turisme del
Govern de les Illes Balears.

Els consells insulars de Mallorca, de Menorca, d’Eivissa i de
Formentera han de comunicar totes les dades dels seus registres
insulars que siguin necessàries per a la gestió i la continuïtat del
Registre General.

3. Els registres d’empreses, activitats i establiments turístics
tenen naturalesa administrativa, són públics i gratuïts.

4. L’administració turística competent ha de fer d’ofici la
inscripció en els diferents registres insulars d’empreses,
activitats i establiments turístics, una vegada presentada la
declaració responsable d’inici d’activitat o la comunicació
prèvia.

Les empreses, activitats i establiments turístics l’activitat
dels quals es trobi autoritzada quan entri en vigor aquesta Llei
hauran de ser inscrites d’ofici en els registres d’empreses,
activitats i establiments turístics que corresponguin.

5. També s’han d’inscriure en els registres insulars les persones
físiques o jurídiques que siguin els titulars dominicals i de
l’explotació de l’immoble en el qual es desenvolupen activitats
turístiques, amb independència de qui sigui la persona o l’entitat
que exploti l’establiment turístic.

Article 28
Activitat clandestina i oferta ilAlegal

1. La publicitat per qualsevol mitjà de difusió o la realització
efectiva d’una activitat turística sense haver presentat la
declaració responsable d’inici d’activitat té la consideració
d’oferta ilAlegal o activitat clandestina i implica la incoació del
corresponent expedient sancionador amb subjecció al que
disposa aquesta Llei.

2. Es prohibeix la utilització de denominacions de qualsevol
activitat turística que puguin induir a error sobre la classificació,
les categories o les característiques de l’activitat.

Es prohibeix que els allotjaments no inscrits en els registres
d’empreses, activitats i establiments turístics utilitzin les
denominacions “de vacances”, “turística” o similars.

3. Es consideren oferta i activitat ilAlegal la publicitat o la
comercialització d’estades turístiques en habitatges, de les
previstes en aquesta Llei, no inscrites i que no compleixin els
requisits que s’estableixen en el capítol IV del títol III d’aquesta
Llei.

4. L’activitat clandestina, l’oferta ilAlegal, l’intrusisme i la
competència deslleial seran objecte de control, seguiment i pla
d’acció, i s’hi aplicarà, en la mesura de les possibilitats de les
administracions afectades, l’article 9 d’aquesta llei.

Article 29
Venda ambulant

D’acord amb la normativa específica en la matèria, es
prohibeix la venda ambulant en els establiments turístics. És
responsabilitat de les empreses explotadores d’aquests
establiments evitar que aquestes activitats es duguin a terme.
També en són responsables les agències de viatges o altres
intermediaris que, en les excursions que organitzin, incloguin
parades comercials en les quals es facin activitats de venda de
qualsevol tipus que no s’ajusti a la normativa vigent.

En circumstàncies especials, de manera puntual, i per dur a
terme actes o exhibicions en què hi pugui haver transaccions
directes, s’ha de solAlicitar el permís oportú a l’administració
competent.

Capítol II
Empreses turístiques d’allotjament

Article 30
Concepte

1. S’entén per empreses turístiques d’allotjament les que
desenvolupin una activitat consistent en la prestació d’un servei
d’allotjament al públic mitjançant preu, de forma professional
i habitual, tant si és de manera permanent com temporal, i amb
la prestació de serveis complementaris o sense.

2. No es consideren empreses d’allotjament, i queden excloses
de l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, les activitats d’allotjament
que tenguin, amb caràcter principal, fins institucionals, socials,
sanitaris, assistencials, laborals, docents o esportius, i les que es
desenvolupin en el marc dels programes de l’Administració
adreçats a la infantesa, la joventut o altres colAlectius necessitats
d’especial protecció.

Article 31
Classificació de les empreses turístiques d’allotjament

1. Les empreses turístiques d’allotjament desenvolupen la seva
activitat en algun dels grups següents:

a) Establiments d’allotjament hoteler.
b) Apartaments turístics.
c) Allotjament de turisme rural en les diferents classes.
d) Albergs i refugis.
e) Hostatgeries.
f) Qualsevol altre establiment d’allotjament turístic que es

determini reglamentàriament.

2. Els establiments destinats a la prestació de serveis
d’allotjament turístic han de complir els requisits referits a les
seves instalAlacions, mobiliari, serveis i, si escau, superfície de
parcelAla que reglamentàriament es determinin, en funció del
grup, la categoria, la modalitat i l’especialitat a què pertanyin.

3. Els establiments dedicats a l’activitat d’allotjament turístic no
poden utilitzar classificacions ni categories diferents de les que
estableix aquesta Llei o les disposicions reglamentàries que la
despleguin.
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4. Reglamentàriament, per a nous establiments, es poden
establir requisits mínims addicionals en funció del tipus, grup,
categoria, modalitat i especialitat a què pertanyin.

De manera específica, tenint en compte la ubicació territorial
dels establiments i respectant en tot cas les determinacions
d’ordre territorial i urbanístic, poden establir-se requisits
consistents en:

a) La fixació d’un paràmetre superior a l’assenyalat en
l’article 5, expressat en metres quadrats de parcelAla per cada
plaça o unitat d’allotjament turístic.

b) La determinació de la superfície de parcelAla mínima
necessària per al seu emplaçament.

5. Reglamentàriament es poden establir els requisits exigibles
perquè pugui prestar-se el servei d’allotjament turístic en altres
establiments diferents dels esmentats en l’apartat primer.

Article 32
Principi d’ús exclusiu

1. Els establiments indicats en l’article anterior estan subjectes
al principi d’ús exclusiu.

2. S’entén per principi d’ús exclusiu el sotmetiment del projecte
inicialment autoritzat, o sobre el qual s’ha presentat la
declaració responsable d’inici d’activitat o comunicació prèvia,
a l’ús turístic solAlicitat.

3. A aquest efecte no es permet l’exercici de l’activitat
d’allotjament turístic que suposi dos o més grups d’allotjament
diferents, sens perjudici del que disposa l’article 36 per a
l’explotació conjunta d’establiments.

4. Són usos compatibles i secundaris al turístic, i que poden
recollir-se en els diferents instruments de planejament, els
següents:

a) Residencial exclusivament per a personal empleat i de
direcció, com també per als propietaris acollits a aquelles
modalitats de propietat turística establertes en la llei.

b) De magatzem.
c) Comercial.
d) De serveis.
e) D’establiments públics.
f) Sociocultural.
g) Docent.
h) Assistencial.
i) Administratiu.
j) Esportiu.
k) Sanitari.
l) Religiós.
m) Recreatiu o d’entreteniment.
n) D’activitats turístiques definides en l’article 61.
o) Qualsevol altre que suposi un incentiu al turisme no

estacional i de qualitat.

Reglamentàriament s’ha de desplegar el règim d’usos
secundaris compatibles, atenent les limitacions de dimensió,
ubicació i usos específics en els establiments.

5. No suposa infracció d’aquest principi la comercialització
d’establiments en règim d’aprofitament per torns, empreses
turisticoresidencials ni establiments hotelers en règim
coparticipat o compartit o qualsevol altra forma d’explotació
anàloga.

Article 33
Principi d’unitat d’explotació

1. Les empreses d’allotjament turístic han d’exercir la seva
activitat sota el principi d’unitat d’explotació.

2. S’entén per unitat d’explotació el sotmetiment de l’activitat
turística d’allotjament a una única titularitat d’explotació
exercida a cada establiment.

La unitat d’explotació suposa l’afectació a la prestació del
servei d’allotjament turístic de totes les unitats d’allotjament
integrants de l’edificació o edificacions i les seves parts
independents i homogènies ocupades per cada establiment.

3. Es prohibeix l’existència d’unitats d’allotjament d’ús turístic
integrants d’alguna de les edificacions de l’establiment
d’allotjament turístic l’explotació de les quals no correspongui
al titular de l’empresa explotadora de l’establiment
d’allotjament turístic.

4. L’empresa explotadora ha de poder acreditar de manera
fefaent davant l’Administració turística, en els termes disposats
reglamentàriament, la titularitat de la propietat o altres títols
jurídics que l’habilitin per a l’explotació de la totalitat de les
unitats d’allotjament que constitueixen l’establiment.

5. D’acord amb el que disposa l’article 26.3 d’aquesta Llei,
l’activitat consistent en l’explotació d’un establiment
d’allotjament turístic té la consideració d’activitat única i es
poden oferir en l’exercici de l’activitat esmentada serveis
complementaris als usuaris de serveis turístics, sense que sigui
preceptiva l’obtenció d’una llicència d’activitats per a cada un
dels serveis complementaris que es prestin.

Igualment, en el desenvolupament de l’activitat d’explotació
d’establiments d’allotjament turístic es poden oferir serveis
complementaris sense que sigui necessària la intervenció
d’empreses d’intermediació, llevat dels casos en què estigui
expressament regulat.

6. Malgrat el que disposa aquest article, les activitats
corresponents a usos secundaris compatibles amb l’activitat
principal poden ser desenvolupades per persones o entitats
diferents del titular de l’explotació d’allotjament turístic.

Article 34
Règim d’aprofitament per torns

1. Els establiments turístics que vulguin comercialitzar en règim
d’aprofitament per torns les unitats d’allotjament de qualsevol
dels establiments d’allotjament turístic d’acord amb el que
estableix el Reial decret llei 8/2012, de 16 de març, o la
normativa que sigui vigent sobre drets d’aprofitament per torn
en establiments d’allotjament turístic, estan sotmesos al que es
disposa sobre el principi d’unitat d’explotació i a les altres
prescripcions d’aquesta Llei i la normativa que les desplegui, en
funció del tipus d’establiment i de la classificació que els
correspongui.
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2. Reglamentàriament es poden establir les característiques, les
condicions, els requisits i el període anual màxim
d’aprofitament, en funció del tipus d’establiment d’allotjament
turístic.

Article 35
Establiments d’allotjament turístic coparticipats o
compartits o altres formes anàlogues d’explotació
d’establiments d’allotjament turístic

1. Es poden constituir en règim de propietat horitzontal o figures
afins els establiments existents o de nova creació d’allotjament
turístic amb categoria mínima de tres estrelles superior o tres
claus, que estiguin oberts al públic com a mínim sis mesos
l’any, i queden estrictament sotmesos als principis d’ús turístic
exclusiu i unitat d’explotació, amb independència del sistema de
comercialització pel qual opti l’explotador.

2. Els establiments que s’hagin acollit a qualsevol fórmula de
transmissió de la propietat de les diferents unitats d’allotjament
han d’oferir als propietaris adquiridors, en els períodes en què
usin el dret adquirit amb l’explotador, tots els serveis
d’allotjament i els serveis complementaris propis de
l’establiment d’allotjament de què es tracti.

3. Aquests establiments han de superar, en el transcurs de dos
anys des de la presentació de la declaració responsable d’inici
d’activitat sota aquestes formes d’explotació, els plans de
modernització i de qualitat a què es refereix el capítol III del
títol IV d’aquesta Llei que estiguin vigents, incloent-hi, si escau,
la reforma integral de l’establiment.

Si transcorregut el termini a què es refereix el paràgraf
anterior no s’han superat els plans de modernització i qualitat
establerts, s’incoarà el procediment per al restabliment a la
modalitat d’explotació que en un origen tenia l’establiment
afectat.

4. Els establiments a què es refereix aquest article han de
complir les garanties següents:

a) En el Registre de la Propietat s’ha de fer constar
mitjançant nota marginal l’afecció a l’ús turístic que recau sobre
cada unitat d’allotjament i la cessió de l’ús de la unitat
d’allotjament esmentada a favor de l’empresa explotadora.

b) Cada un dels propietaris de les diferents unitats
d’allotjament s’ha de comprometre que l’immoble en conjunt,
incloent-ne les zones comunes i totes les unitats d’allotjament,
sigui gestionat per una única empresa explotadora.

5. L’entitat explotadora ha d’acreditar que està habilitada per a
l’explotació de tot l’establiment en conjunt o, si escau, de la
totalitat dels elements o unitats d’allotjament en què es trobi
dividit, mitjançant l’aportació del títol jurídic en el qual se
sostengui el que disposa l’apartat anterior.

6. En cap cas les persones propietàries o cessionàries no poden
donar ús residencial a les diferents unitats d’allotjament.

Als efectes d’aquesta llei, es considera ús residencial l’ús de
la unitat d’allotjament pels propietaris o el reconeixement de
l’empresa explotadora als diferents propietaris de les unitats
d’allotjament a una reserva d’ús o un ús en condicions
avantatjoses per un període superior a dos mesos l’any.

7. Sens perjudici de les obligacions d’informació disposades en
la normativa sobre defensa i protecció de persones
consumidores i usuàries, les promotores o venedores
d’immobles a què es refereix aquest article han de facilitar a les
persones adquiridores d’unitats d’allotjament, amb caràcter
previ a la venda, un document informatiu, amb caràcter
vinculant, en el qual des del respecte a la legislació civil i
mercantil es consigni tota la informació de manera exhaustiva
sobre l’afectació de l’immoble a l’ús turístic, els riscs assumits
pels adquiridors en els supòsits d’incompliment o insolvència de
l’empresa explotadora i la derivació possible de les seves
responsabilitats als propietaris adquiridors, com també les altres
condicions establertes en aquest article.

8. Les empreses explotadores dels establiments esmentats estan
obligades a comunicar a l’administració turística competent els
canvis de titularitat de les diferents unitats d’allotjament.

9. L’afecció d’una unitat d’allotjament a un ús no permès
d’acord amb el que disposa aquest article suposa l’aplicació del
procediment per al restabliment de la legalitat de l’ús permès i
la incoació del corresponent expedient sancionador.

10. Reglamentàriament es pot regular el règim jurídic dels
allotjaments turístics coparticipats o compartits i altres formes
anàlogues d’explotació.

Article 36
Compatibilitat de diferents tipus o grups d’establiments i
explotació conjunta de diferents establiments

1. És compatible en un o diversos immobles vinculats per la
seva activitat l’existència d’hotels i hotels apartaments, sempre
que siguin de la mateixa categoria.

2. També és compatible en un o diversos immobles l’existència
d’hotels i hotels apartaments amb establiments d’apartaments
turístics pertanyents a un grup d’edificis o complexos, sempre
que siguin de categoria similar.

3. Es poden explotar conjuntament diferents establiments
d’allotjament turístic, sempre que compleixin les condicions
següents:

a) Tots els establiments han de tenir categoria similar encara
que siguin de diferent grup.

b) L’explotació de tots els establiments que es dugui a terme
conjuntament ha de ser desenvolupada per una única empresa
explotadora.

c) La distància màxima entre els establiments no pot ser
superior a 200 m i ha de ser practicable per a persones amb
minusvalidesa.
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d) S’han de complir les condicions reglamentàries de
menjadors i sales per als establiments que s’explotin
conjuntament.

Reglamentàriament es poden desenvolupar el contingut, els
requisits i les condicions mínimes per a l’explotació conjunta
d’establiments.

Article 37
Explotació d’establiments d’allotjament turístic sota la
modalitat de pensió completa integral

1. S’entén que un establiment d’allotjament turístic s’explota
sota la modalitat de pensió completa integral quan en el preu
ofert als usuaris de serveis turístics, a més de l’allotjament,
s’inclouen tots els serveis que ofereix l’establiment i, a més, el
berenar, dinar, sopar i tots els consums d’aliments i begudes que
es facin dins l’establiment d’allotjament turístic contractat.

2. Els establiments d’allotjament turístic que s’explotin sota la
modalitat de pensió completa integral han d’adoptar totes les
mesures que siguin necessàries per impedir que usuaris de
serveis turístics extreguin aliments i begudes servits a
l’establiment explotat sota la modalitat de pensió completa
integral per ser consumits fora de l’establiment que ofereix
aquesta modalitat d’explotació, sens perjudici que es puguin
preparar paquets d’aliments i begudes destinats a ser consumits
a les excursions organitzades.

3. L’empresa explotadora de l’establiment sota la modalitat de
pensió completa integral és responsable de la infracció que
suposa l’extracció d’aliments i begudes per ser consumits fora
de l’establiment turístic, d’acord amb el que disposa el capítol
II del títol V d’aquesta Llei. S’entén que se’n permet l’extracció
quan no es disposi de tots els mitjans informatius suficients per
al coneixement de la prohibició per part de l’usuari dels serveis
turístics.

4. Els establiments d’allotjament turístic que s’explotin sota la
modalitat de pensió completa integral han de superar un pla de
qualitat específic de la modalitat esmentada, que s’ha d’integrar
en els plans de modernització prevists en el capítol III del títol
IV d’aquesta Llei.

Secció 1a
Establiments d’allotjament hoteler

Article 38
Concepte

Els establiments hotelers són les instalAlacions que estan
destinades a donar servei d’allotjament al públic en general amb
serveis complementaris o sense i han de complir els requisits
establerts en aquesta Llei i els que s’estableixin
reglamentàriament.

Article 39
Classificació i categories

1. Els establiments d’allotjament hoteler es classifiquen en els
grups següents:

a) Hotels: són els establiments destinats a la prestació d’un
servei d’allotjament turístic amb serveis complementaris o sense
que ocupen la totalitat o una part independent d’un edifici o
conjunt d’edificis les dependències dels quals constitueixen un
tot homogeni amb entrades pròpies i independents, i que
compleixen, a més, la resta de requisits establerts
reglamentàriament. Els ascensors i les escales de què disposin
els hotels han de ser d’ús exclusiu.

b) Hotels de ciutat: són els que, a més de tenir les
característiques del punt anterior, compleixen alguna de les
circumstàncies següents:
• Que estiguin instalAlats o que s’instalAlin en zones

qualificades i ordenades com a nucli antic pels instruments
de planejament general.

• Que estiguin instalAlats o que s’instalAlin en edificis emparats
per la legislació reguladora del patrimoni històric o que
estiguin catalogats pels instruments de planejament i situats
en nucli urbà.

• Que estiguin instalAlats o que s’instalAlin ajustant-se al que
disposen els instruments d’ordenació i planejament, com a
aptes per a la ubicació en nucli urbà.

c) Hotels apartaments: són els establiments que, a més de
complir els requisits establerts per als hotels, disposen de les
instalAlacions necessàries per a la conservació, l’elaboració i el
consum d’aliments i begudes a l’interior d’alguna unitat
d’allotjament, i s’ajusten als requisits establerts
reglamentàriament.

d) Allotjaments de turisme interior: són els establiments en
els quals es presta el servei d’allotjament turístic en un edifici
situat al nucli antic, en edificis catalogats o en edificis amb una
antiguitat mínima de cinquanta anys.

Reglamentàriament, amb motivació justificada, es poden
establir altres dates d’antiguitat i altres distàncies de les zones
turístiques.

En aquest tipus d’establiments estan permeses les
ampliacions que s’ajustin a la normativa que els sigui aplicable,
fins i tot mitjançant l’adquisició d’edificacions limítrofes amb
l’establiment originari, sempre que compleixin les condicions
expressades en el paràgraf anterior.

e) Allotjament nàutic: són establiments en els quals es presta
el servei d’allotjament turístic a navegants o altres usuaris
nàutics, i que com a tals s’ubiquen en ports esportius o
instalAlacions nauticoesportives.

2. En els termes establerts reglamentàriament i en funció de la
tipologia, les instalAlacions, l’equipament i la qualitat dels
serveis oferts, entre altres aspectes, els establiments
d’allotjament hoteler, exceptuant-ne els allotjaments de turisme
d’interior, que tenen la seva pròpia categoria genèrica, es
classifiquen en categories identificades amb estrelles, a més de
les que reglamentàriament es puguin establir.

3. Reglamentàriament es poden crear altres grups d’establiments
hotelers en funció dels paràmetres de qualitat de les
instalAlacions i dels serveis oferts.
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Article 40
Especialització

A més de la categoria corresponent, els hotels i els hotels
apartaments poden especialitzar-se en funció de la diferent
temàtica o de l’orientació cap a un determinat producte turístic,
cultural, esportiu, artístic, gastronòmic, de salut, d’accessibilitat
o de qualsevol altre element conceptual que els especialitzi i
diferenciï, sempre que compleixin els requisits i les condicions
establerts en aquesta Llei i en la normativa que la desplegui.

S’entén l’especialització dels establiments com una actuació
per al foment de la desestacionalització.

Secció 2a
Apartaments turístics

Article 41
Concepte

1. Són apartaments turístics els establiments destinats a prestar
un servei d’allotjament turístic, que s’anunciïn com a tals,
composts per un conjunt d’unitats d’allotjament que disposen de
mobiliari, instalAlacions, serveis i equip adequats per a la
conservació, elaboració i consum d’aliments i begudes, i en
condicions que en permetin l’ocupació immediata, complint les
exigències establertes reglamentàriament.

2. Les unitats d’allotjament que integren aquests establiments
poden ser, segons la seva tipologia constructiva i configuració,
blocs d’apartaments, viles, xalets, bungalous o qualsevol altra
construcció anàloga que conformin un tot homogeni i
independent.

3. L’ús dels apartaments turístics comprèn, si n’hi ha, el dels
serveis i les instalAlacions inclosos en el bloc o conjunt en què
es trobin.

Els apartaments turístics tenen a més l’opció d’oferir als
seus clients el servei de menjador. En aquest cas, s’ha de
comunicar a l’Administració turística en els termes establerts en
aquesta Llei o reglamentàriament.

4. Els apartaments turístics estan sotmesos al principi d’unitat
d’explotació i ús exclusiu en els termes establerts en aquesta
Llei i reglamentàriament.

Article 42
Categories

En els termes establerts reglamentàriament, i en funció de
les instalAlacions, l’equipament i els serveis oferts, entre altres
aspectes, els apartaments turístics es classifiquen en categories
identificables per claus, a més de les que reglamentàriament es
puguin establir.

A més de la categoria corresponent, els apartaments turístics
poden especialitzar-se en funció de la diferent temàtica o de
l’orientació cap a un determinat producte turístic, cultural,
esportiu, artístic, gastronòmic, de salut, d’accessibilitat o de
qualsevol altre element conceptual que els especialitzi i
diferenciï, sempre que compleixin els requisits i les condicions
establerts en aquesta Llei i la normativa que la desplegui.

S’entén l’especialització dels establiments com una actuació
per al foment de la desestacionalització.

Secció 3a
Establiments d’allotjament de turisme rural

Article 43
Concepte

S’entén per establiments d’allotjament de turisme rural els
que s’ubiquen en immobles situats en el medi rural, tenen
determinades característiques de construcció, tipicitat, antiguitat
i integració en l’entorn, es destinen a la prestació de serveis
d’allotjament turístic i s’anuncien com a tals, donant
compliment a la normativa reglamentària que els sigui aplicable.

Article 44
Classificació i categories

1. Els establiments d’allotjament de turisme rural es classifiquen
en els tipus següents:

a) Hotels rurals: són els establiments en els quals es presta
el servei d’allotjament turístic, que estan ubicats en edificacions
situades a sòl rústic i amb una antiguitat mínima de setanta
anys, i que disposen d’una superfície mínima de terreny de
49.000 m2, que ha de quedar vinculada a l’activitat.

b) Agroturismes: són els establiments en què es presta el
servei d’allotjament turístic i s’ubiquen en edificacions amb una
antiguitat mínima de cinquanta anys, situades en sòl rústic i en
una finca o finques que tenguin una superfície mínima de
21.000 m2 i que constitueixin una explotació agrària, ramadera
o forestal.

Els consells insulars poden establir reglamentàriament altres
paràmetres d’antiguitat o de superfície per als hotels rurals i els
agroturismes.

2. Les construccions i els annexos construïts legalment abans de
l’1 de gener de 2012, ubicats a la mateixa parcelAla en què es
trobin aquests establiments, inclosos els que tenguin o hagin
tingut un ús diferent del residencial, es poden destinar a
qualsevol tipus d’ús, inclòs el d’allotjament, per al
funcionament de l’establiment de turisme rural o per a la
prestació de serveis complementaris a usuaris de serveis
turístics. En aquests establiments estan permeses les reformes
i les ampliacions de les edificacions, sempre que s’ajustin als
paràmetres establerts en els instruments d’ordenació territorial
i en la normativa que els sigui aplicable. Si aquestes
ampliacions es destinen a allotjament, no poden suposar un
increment de la superfície construïda original superior al 30 %.

3. En aquests establiments està permesa l’existència de
dependències destinades a l’habitatge del propietari de
l’establiment, del personal que hi està ocupat o del que hi
exerceix les funcions agropecuàries o forestals.
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4. Per a l’obtenció de la llicència d’obres, la llicència
d’instalAlació, obertura o funcionament de reformes,
ampliacions o nous establiments d’allotjament de turisme rural,
llevat que es tracti d’hotels rurals de nova creació, no és
necessària la declaració d’interès general.

Igualment, la llicència d’obres, la llicència d’obertura i la
llicència de funcionament de reformes, ampliacions o nous
establiments d’allotjament de turisme rural, llevat que es tracti
d’hotels rurals de nova creació, no estan subjectes a l’avaluació
d’impacte ambiental a què es refereix el grup 7 h de l’annex II
de la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions d’impacte
ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les Illes
Balears.

5. Els establiments d’allotjament de turisme rural també es
poden establir en elements, construccions o edificacions
catalogades o protegides, després de l’informe previ, favorable
i vinculant de l’administració turística competent i de
l’administració insular o municipal competent en patrimoni.

6. Reglamentàriament, en funció de les instalAlacions, la
tipologia, l’equipament i els serveis oferts, s’ha d’establir la
categorització específica a cada tipus d’establiment.

A més de la categoria respectiva, els establiments de turisme
rural poden especialitzar-se en funció de la diferent temàtica o
de l’orientació cap a un determinat producte turístic, cultural,
esportiu, artístic, gastronòmic, de salut, d’accessibilitat o de
qualsevol altre element conceptual que els especialitzi i
diferenciï, sempre que compleixin els requisits i les condicions
establerts en aquesta Llei i la normativa que la desplegui.

S’entén l’especialització dels establiments com una actuació
per al foment de la desestacionalització.

Secció 4a
Albergs, refugis i hostatgeries

Article 45
Albergs i refugis

S’entén per albergs o refugis els establiments que facilitin al
públic en general serveis d’allotjament en habitacions de
capacitat múltiple, amb altres serveis complementaris de
manutenció o sense, i que poden oferir la pràctica d’activitats de
lleure, educatives de contacte amb la naturalesa o esportives.

Reglamentàriament es pot regular la creació, l’existència, el
funcionament i el règim jurídic dels albergs i refugis.

Article 46
Hostatgeries

S’entén per hostatgeries els establiments que formen part
d’una església, capella o santuari i que destinen algunes de les
seves dependències al servei d’allotjament al públic en general.

Reglamentàriament es pot regular l’existència, el
funcionament i el règim jurídic de les hostatgeries.

Capítol III
Empreses turisticoresidencials

Article 47
Concepte

1. Són empreses turisticoresidencials als efectes d’aquesta Llei
les que, a més de complir els requisits de les empreses
d’explotació d’establiments d’allotjament turístic a partir de
cinc estrelles o categoria similar, ofereixen els serveis d’aquests
als titulars d’habitatges o unitats d’allotjament residencial
pertanyents al mateix complex, que, per la proximitat a
l’establiment d’allotjament turístic i pels altres elements de fet
i d’accessibilitat, permeten prestar els serveis oferts en les
mateixes condicions de qualitat que s’ofereixen a l’establiment
d’allotjament turístic.

2. Reglamentàriament es pot desplegar el règim jurídic d’aquest
tipus de complexos.

Article 48
Alienació d’unitats d’allotjament i obligatorietat de
prestació de serveis

En els establiments d’allotjament turístic a partir de cinc
estrelles o categoria similar es poden alienar fins al 50 % de les
unitats d’allotjament de l’establiment per destinar-les a
residències turístiques unifamiliars, sempre que estigui permès
pels instruments de planejament, no tenguin una superfície
inferior a 75 m2 construïts i els estiguin garantides l’oferta i la
prestació de tots els serveis en les mateixes condicions de
qualitat en què l’establiment les ofereix als seus clients.

Capítol IV
Empreses comercialitzadores d’estades turístiques en

habitatges

Article 49
Concepte

Són empreses comercialitzadores d’estades turístiques en
habitatges les persones físiques o jurídiques que comercialitzen
l’ús d’habitatges que, tenint la disposició i configuració d’un
habitatge unifamiliar aïllat o aparellat, en principi ideat per a ús
residencial, presten serveis d’allotjament turístic que s’alterna
amb l’ús propi i residencial que té l’habitatge en les condicions
establertes en aquesta Llei i en les disposicions que la
despleguin.

Article 50
Comercialització

1. Es poden comercialitzar estades turístiques de curta durada en
habitatges unifamiliars sempre que aquestes siguin dutes a
terme pel propietari de l’habitatge o es faci per mitjà
d’operadors o qualsevol dels canals de comercialització turística
i sempre que s’ofereixin amb els serveis turístics a què es
refereix l’article següent.

2. Sens perjudici de l’apartat anterior, s’entén que hi ha
comercialització d’estades turístiques en habitatges quan no es
pot acreditar, d’acord amb la normativa aplicable, que la
contractació efectuada és conforme a la legislació sobre
arrendaments urbans, rústics o a una altra llei especial.
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3. Les estades que es comercialitzin turísticament han de
consistir en la cessió temporal del dret d’ús i gaudi de la totalitat
de l’habitatge per períodes de temps no superior a dos mesos.

No es permet formalitzar contractes per habitacions o fer
coincidir a l’habitatge mateix usuaris que hagin formalitzat
diferents contractes.

4. Reglamentàriament es poden desenvolupar els requisits, les
condicions, els límits i el contingut de l’activitat de
comercialització d’estades turístiques en habitatges.

Article 51
Serveis turístics

1. El comercialitzador d’estades en habitatges per a ús de
vacances ha de garantir, per tal de facilitar l’estada, la prestació
directa o indirecta dels serveis següents:

a) Neteja periòdica de l’habitatge.
b) Roba de llit, llenceria, parament de casa en general i

reposició d’aquests.
c) Manteniment de les instalAlacions.
d) Servei d’atenció al públic en horari comercial.

2. A més de les obligacions imposades en l’article 19 d’aquesta
Llei a totes les empreses turístiques, el comercialitzador
d’estades turístiques en habitatges ha de disposar d’un servei
d’assistència telefònica al turista o usuari del servei turístic
prestat durant 24 hores.

Article 52
Tipologia dels habitatges en els quals es permet
comercialitzar estades turístiques

1. Els habitatges objecte d’estades turístiques a què es refereix
aquest capítol han de respondre a la tipologia d’habitatge
unifamiliar aïllat o aparellat.

S’entén per habitatge unifamiliar aïllat als efectes d’aquesta
llei aquell en el qual únicament es permet un habitatge per
parcelAla. No obstant això, després de la tramitació prèvia de
l’expedient corresponent, poden acceptar-se supòsits en els
quals hi hagi més d’un habitatge per parcelAla, sempre que es
donin circumstàncies que reflecteixin analogia. S’entenen per
habitatges unifamiliars aparellats als efectes d’aquesta Llei
aquells que es troben en una mateixa parcelAla sotmesa a règim
de propietat horitzontal o quan en diferents parcelAles hi ha
habitatges unifamiliars adossats a la paret mitgera que els
separa.

2. En cap cas no es consideren aïllats els habitatges
independents que es troben en edificis plurifamiliars o adossats
sotmesos al règim de propietat horitzontal, i queda en
conseqüència prohibit comercialitzar estades turístiques en
aquest tipus d’habitatges.

3. Els habitatges unifamiliars aïllats o aparellats en els quals es
permet comercialitzar estades turístiques han de disposar com
a màxim de sis dormitoris i amb un màxim de dotze places.

4. Per comercialitzar estades turístiques la dotació mínima de
banys ha de ser d’un per cada tres places, i s’ha d’ajustar en la
resta de coses als paràmetres urbanístics que els siguin
d’aplicació.

5. No poden comercialitzar-se estades turístiques en habitatges
que no hagin presentat la declaració responsable d’inici
d’activitat turística davant l’administració competent.

Reglamentàriament es pot establir l’obligatorietat que els
habitatges que es comercialitzin turísticament s’hagin de
sotmetre a plans de qualitat i s’ha de determinar la periodicitat
i els efectes d’aquests plans.

Capítol V
Empreses turístiques de restauració

Article 53
Concepte

1. S’entén per empresa turística de restauració tota aquella
l’activitat principal de la qual consisteix en la prestació del
servei turístic de restauració.

2. El servei turístic de restauració consisteix en el
subministrament d’àpats o begudes per ser consumits al mateix
establiment obert al públic en general que compleixi les
condicions establertes en aquesta Llei, com també els requisits
d’infraestructura, serveis, equipament i altres característiques
que es determinin reglamentàriament.

3. No tenen la consideració d’establiments que presten serveis
turístics de restauració als efectes d’aquesta Llei:

a) Aquells, sigui qui sigui el titular, en què el servei de
restauració es presti de forma gratuïta o assistencial.

b) Els que serveixin àpats o begudes a colAlectius particulars
i que exclouen el públic en general, com ara menjadors
universitaris, escolars o d’empresa.

c) Els que hi ha a les empreses turístiques d’allotjament i a
les empreses turístiques residencials, sempre que estiguin
estrictament destinats als usuaris del servei turístic.

d) Els que prestin serveis de subministrament d’àpats o
begudes a domicili.

e) Els prestats en mitjans de transport.

f) Els prestats a través de màquines expenedores.

g) Els que consisteixin a servir àpats o begudes de manera
ambulant, és a dir, fora d’un establiment obert al públic, en llocs
o instalAlacions desmuntables, com també en vehicles, i els que
consisteixin a vendre begudes o àpats en instalAlacions que es
munten de forma ocasional amb motiu de fires, festes o mercats.
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4. De conformitat amb el que disposa l’article 26.3 d’aquesta
Llei, l’activitat consistent en l’explotació d’un establiment de
restauració té la consideració d’activitat única i es poden oferir
en l’exercici de l’activitat esmentada serveis complementaris als
usuaris de serveis turístics, sense que sigui preceptiva l’obtenció
d’una llicència d’activitats per a cada un dels serveis
complementaris que es prestin, sens perjudici de complir la
normativa específica i sectorial dels serveis oferts.

Article 54
Classificació

1. Els establiments de restauració es classifiquen en els grups
següents:

a) Restaurant: s’entén per restaurant l’establiment que
disposa de cuina i servei de menjador independent en el qual es
consumeixen els plats i les begudes que s’hi subministren.

b) Bar-cafeteria: s’entén per bar-cafeteria l’establiment que
serveix ininterrompudament mentre roman obert àpats i begudes
perquè es consumeixin en barra o taula de l’establiment mateix.

c) Qualsevol altre establiment de restauració que es
determini reglamentàriament.

Els serveis de restauració que s’ofereixin en discoteques,
terrasses, sales de festa, locals destinats a jocs recreatius, d’atzar
o altres anàlegs s’han d’incloure en qualsevol dels grups
anteriors en funció de les característiques de cada establiment
i dels serveis que ofereixin.

Article 55
Especialització

A més de la classificació corresponent, els establiments de
restauració poden especialitzar-se en funció de la temàtica
diferent o de l’orientació cap a un determinat producte
gastronòmic, culinari o enològic, de la tipicitat, de l’origen o de
qualsevol altre element conceptual que els especialitzi i
diferenciï, sempre que compleixin els requisits i les condicions
establerts en aquesta Llei i la normativa que la desplegui.

Capítol VI
Empreses d’intermediació turística

Article 56
Concepte

S’entén per empreses d’intermediació turística les que
desenvolupen activitats de mediació i organització de serveis
turístics de forma professional a través de procediments de
venda presencial o a distància.

Article 57
Classificació

1. Les activitats d’intermediació turística es classifiquen en els
tipus següents:

a) Agències de viatges.
b) Mediadors turístics.
c) Centrals de reserves.

2. Reglamentàriament s’han d’establir els requisits exigibles a
les empreses d’intermediació turística.

Article 58
Les agències de viatges

1. Les agències de viatges que vulguin exercir activitats amb
caràcter permanent al territori de la comunitat autònoma de les
Illes Balears són objecte d’inscripció en els registres insulars
corresponents i en el Registre General d’Empreses, Activitats i
Establiments Turístics, mitjançant la declaració responsable
d’inici d’activitat turística.

2. Són activitats de les agències de viatges l’organització,
l’oferta o la venda de viatges combinats, entenent com a tals la
combinació prèvia de, com a mínim, dos dels elements que
s’assenyalen a continuació, venda o oferta d’acord amb un preu
global, quan aquesta prestació sobrepassi les 24 hores o inclogui
una nit d’estada:

a) Transport.
b) Allotjament.
c) Altres serveis turístics no accessoris del transport o de

l’allotjament i que constitueixin una part significativa del viatge
combinat.

3. A més del que s’ha exposat respecte als viatges combinats,
les agències de viatges poden oferir altres serveis, dins el marc
normatiu europeu.

4. L’òrgan competent per regular i classificar les empreses i els
establiments turístics ha de determinar la classificació de les
agències de viatges i ha d’acordar que les agències de viatges
constitueixin i mantenguin vigent una fiança per respondre del
compliment de les obligacions derivades de la prestació dels
serveis relatius als viatges combinats davant dels consumidors
o usuaris finals. L’acord esmentat ha de fixar també els imports
i les condicions de les fiances.

5. Així mateix, les agències de viatges han de subscriure una
pòlissa d’assegurança que garanteixi els possibles riscs de la
seva responsabilitat. La pòlissa d’assegurança ha de cobrir la
responsabilitat civil de l’explotació del negoci, la civil indirecta
o subsidiària i la responsabilitat per danys patrimonials
primaris.

Article 59
Mediadors turístics i centrals de reserves

1. S’entén per mediador turístic aquella persona física o jurídica
que es dedica a la prestació de serveis turístics que poden ser
oferts per qualsevol de les empreses a què es refereix l’article 26
d’aquesta Llei, consistents a organitzar excursions, visites
guiades o altres serveis anàlegs, que no tenguin la consideració
de viatges combinats.

Reglamentàriament s’ha d’establir el règim de garanties i
responsabilitat dels mediadors turístics.

2. S’entén per central de reserva la persona física o jurídica que
desenvolupa l’activitat d’intermediació turística que consisteix
principalment a reservar serveis turístics de forma
individualitzada. Les centrals de reserva no tenen capacitat per
organitzar viatges combinats.
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Capítol VII
Empreses d’activitats turístiques d’entreteniment,

esbarjo, esportives, culturals, lúdiques i de turisme actiu

Article 60
Concepte i classificació de les activitats turístiques
d’entreteniment

1. Són establiments d’oferta d’entreteniment aquells que, oberts
al públic, es dediquen a oferir serveis d’entreteniment. S’entén
per serveis d’entreteniment les actuacions musicals, tant en viu
com per mitjans mecànics o electrònics, les exhibicions
artístiques variades, el ball públic i en general totes aquelles que
es duen a terme per entretenir els assistents.

2. Els establiments d’oferta d’entreteniment es classifiquen en:

a) Sales de festa: són els establiments que ofereixen al
públic serveis consistents a presentar espectacles artístics, de
petit teatre, folklòrics, eròtics, coreogràfics, humorístics,
audiovisuals, varietats i atraccions de qualsevol tipus en escena
o pista, ball públic amb participació dels assistents, amenitzats
mitjançant la participació humana o mitjans mecànics o
electrònics.

b) Sales de ball: són els establiments que ofereixen servei de
ball públic amb participació dels assistents, amenitzat per
participació humana o mitjans mecànics o electrònics.

c) Discoteques: són els establiments que organitzen ball
públic amb participació dels assistents, amenitzat exclusivament
per mitjans mecànics o electrònics.

d) Cafès concert: són els establiments que ofereixen al
públic intervencions musicals mitjançant participació humana
o mitjans mecànics o electrònics sense que hi hagi participació
del públic ni cap tipus de ball ni espectacle.

e) Clubs de platja: són els establiments que, situats en els
voltants de la mar, ofereixen serveis d’animació, restauració,
venda de productes, lloguer de gandules, com també altres
serveis nàutics.

f) Qualsevol altre establiment d’entreteniment que es
determini reglamentàriament.

Article 61
Centres turístics d’esbarjo, esportius, culturals, lúdics i de
turisme actiu

1. S’entén per centres turístics recreatius o esportius aquells
establiments que disposen d’àrees en les quals de forma
integrada se situen les activitats pròpies dels parcs temàtics,
d’atraccions o de caràcter recreatiu, cultural, esportiu o
d’esbargiment i altres usos complementaris, amb els serveis
corresponents.

2. Les activitats de turisme actiu consisteixen a prestar serveis
que permeten el desenvolupament d’activitats recreatives,
esportives i d’aventura que es practiquen servint-se dels
recursos que ofereix la naturalesa mateixa en el mitjà en el qual
es desenvolupen, sigui aquest aeri, terrestre, subterrani, aquàtic
o subaquàtic, i a les quals és inherent un cert grau de destresa o
experimentació.

3. Tant els centres turístics recreatius com les activitats de
turisme actiu s’han de sotmetre a les disposicions
reglamentàries que les regulin, especialment pel que fa a la
seguretat de les persones.

Article 62
Especialització

A més de la classificació corresponent, els establiments
d’entreteniment i els centres turístics recreatius o esportius i les
activitats de turisme actiu poden especialitzar-se en funció de la
temàtica diferent o de l’orientació cap a un determinat
espectacle, producte musical, esportiu, o per la seva tipicitat,
origen o qualsevol altre element conceptual que els especialitzi
i diferenciï, sempre que compleixin els requisits i les condicions
establerts en aquesta Llei i la normativa que la desplegui.

Capítol VIII
Empreses d’activitats d’informació, orientació i

assistència turística

Article 63
Informació i orientació turística

1. Tota administració turística ha d’utilitzar tots els mitjans i
sistemes d’informació oportuns per proporcionar i optimitzar el
coneixement de l’oferta i la demanda turístiques, com també per
garantir l’atenció de peticions d’informació externes.

2. L’administració turística competent ha de fomentar l’ús de les
tecnologies de la informació i de la comunicació, tant en la
difusió dels recursos turístics de les Illes Balears com en les
relacions entre l’Administració, les empreses turístiques i els
usuaris de serveis turístics.

Article 64
Oficines de turisme

1. Es consideren oficines de turisme aquelles dependències
obertes al públic que amb caràcter habitual faciliten a qualsevol
persona usuària assistència, informació o orientació turística i
que poden prestar altres serveis turístics complementaris.

2. Les oficines de turisme la titularitat de les quals exerceixi
cada un dels consells insulars han d’integrar les xarxes
d’oficines de turisme de Mallorca, Menorca, Eivissa o
Formentera, i poden adherir-se a cada una d’aquestes quatre
xarxes aquelles altres oficines de titularitat pública o privada
que voluntàriament ho solAlicitin.

3. S’entén per xarxa d’oficines de turisme la que està composta
pel conjunt d’oficines de titularitat pública o privada que de
forma homogènia i sota una senyalització comuna presten els
serveis que els són propis.
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4. Reglamentàriament s’han d’establir els serveis comuns de les
xarxes, els requisits d’integració en cada una d’aquestes i el
distintiu o la placa oficial de les oficines de turisme que s’hi
integren.

5. Perquè les oficines de turisme alienes a l’Administració
puguin rebre subvencions, ajuts o colAlaboració tècnica i
material és obligatori que s’integrin en la xarxa d’oficines de
turisme de l’illa que els correspongui.

Article 65
Els guies de turisme

1. La professió de guia turístic consisteix en l’activitat que fan
les persones que es dediquen professionalment amb caràcter
habitual i retribuït a la prestació de serveis d’informació i
interpretació del patrimoni històric i natural, dels béns d’interès
cultural, dels béns catalogats i de la resta dels recursos turístics
de les Illes Balears als turistes i visitants, tant en qualsevol de
les llengües oficials de les Illes Balears com en qualsevol altra
llengua estrangera el coneixement de la qual en tot cas ha de ser
acreditat.

2. L’exercici de l’activitat de guia turístic a les Illes Balears
requereix l’obtenció de l’habilitació corresponent, atorgada per
l’Administració turística en els termes que es determinin
reglamentàriament.

3. Per poder accedir a la professió de guia turístic s’ha de tenir
acreditada la qualificació professional legalment requerida, que
en tot cas ha de satisfer els requeriments consignats en el
Catàleg nacional de qualificacions professionals.

4. Els beneficiaris del reconeixement de les seves qualificacions
professionals han de tenir els coneixements lingüístics de les
llengües catalana o castellana necessaris per a l’exercici de la
professió a les Illes Balears.

Article 66
Desenvolupament de la prestació de serveis turístics
d’informació

Les persones físiques i jurídiques, públiques o privades, que
organitzin activitats d’informació, orientació o assistència
pròpies de la professió de guia de turisme, les hauran de dur a
terme mitjançant personal que hagi obtengut l’habilitació
corresponent i, si escau, que hagi presentat la declaració
responsable que pertoqui.

Article 67
Senyalització turística

El consell insular competent ha d’establir una senyalització
turística homogènia que faciliti l’accessibilitat i el coneixement
dels diferents recursos i destinacions turístiques.

Tota la senyalització turística ha de ser en les dues llengües
oficials de la comunitat autònoma de les Illes Balears i en les
dues llengües estrangeres que majoritàriament siguin emprades
pels turistes que acudeixen a cada una de les illes.

Reglamentàriament s’ha de determinar la senyalització
turística que hagi de ser utilitzada per les administracions
públiques i pels empresaris per identificar i informar sobre els

recursos i els establiments turístics i aquesta s’ha de simplificar
al màxim mitjançant l’ús del llenguatge iconogràfic.

TÍTOL IV
FOMENT I PROMOCIÓ DEL TURISME

Capítol I
Principis generals

Article 68
Millora de la competitivitat mitjançant el desenvolupament
del turisme sostenible

L’activitat turística de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s’ha de dirigir cap a la millora de la competitivitat del
sector turístic mitjançant el desenvolupament del turisme
sostenible i ha de tenir en consideració principalment la
preservació i la conservació dels recursos turístics, procurant-ne
l’aprofitament correcte i proporcionat, que garanteixi la
perdurabilitat, la conservació i el manteniment del llegat natural,
cultural, artístic i social de les illes, i que contribueixi de forma
equitativa al creixement econòmic i al benestar general.

Article 69
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com a marques
turístiques de les Illes Balears

En el marc del que s’estableix en matèria de publicitat
institucional, cadascun dels consells insulars ha de tenir la
marca turística global segons li correspongui de Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera per a la promoció i la projecció
interior i exterior dels recursos i productes turístics de cada una
de les illes.

Cadascun dels consells insulars i respecte de l’illa en la qual
exerceixi les seves competències pot declarar obligatòria la
inclusió dels noms de “Mallorca”, “Menorca”, “Eivissa” i
“Formentera” en les campanyes de promoció que s’estableixin.
Aquesta obligació pot incloure la inserció dels logotips que
s’acordin.

Article 70
Planificació turística

1. El Govern de les Illes Balears ha d’aprovar el Pla Integral de
Turisme de les Illes Balears, que ha de contenir, si escau, els
eixos d’acció del Pla Integral de Turisme Nacional. Aquest Pla
ha de constituir l’instrument bàsic i essencial en l’ordenació dels
recursos turístics de les Illes Balears, per la qual cosa qualsevol
instrument de planejament i promoció s’ha d’ajustar a les
directrius que s’hi estableixin.

2. Cadascun dels consells insulars i dels ajuntaments, en l’àmbit
de les seves competències, ha d’aprovar els plans de
desenvolupament turístic de cada una de les seves illes i
municipis, que han de tenir entre d’altres els objectius següents:

a) Definir el model i l’estratègia de desenvolupament turístic
de cada una de les illes o municipis.
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b) Determinar les principals necessitats, objectius, prioritats
i programes d’acció.

c) Impulsar els recursos turístics de cada illa o municipis.

d) Adoptar totes aquelles mesures que siguin necessàries per
diversificar l’oferta turística i reduir al màxim l’estacionalitat.

e) Establir mesures que impulsin la competitivitat del sector
turístic i permetin un desenvolupament turístic sostenible i
compatible amb la protecció de l’entorn, el medi ambient i els
recursos turístics.

f) Establir les mesures que siguin necessàries per aconseguir
un increment de la qualitat turística.

Reglamentàriament s’ha de definir el contingut dels plans de
desenvolupament turístic insular i municipal, i s’ha de
diferenciar també el contingut del Pla de la Ciutat de Palma.

En tot cas, els plans de desenvolupament turístic municipal
han de preveure els principis i les directrius en matèria
d’estètica en zones turístiques, d’obres i construcció, de sorolls
i horaris i de zones comercials saturades.

3. Els plans turístics poden ser revisats en funció de l’evolució
del sector turístic i de l’aparició de circumstàncies que no
haguessin pogut ser tengudes en compte en el moment en què
s’elaboraren.

4. En el marc dels plans establerts en aquest article es poden
elaborar plans encaminats al desenvolupament de productes
específics.

5. Cadascun dels consells insulars ha de promoure la
colAlaboració amb altres administracions públiques i, en les
condicions fixades en la Constitució espanyola i l’Estatut
d’autonomia, amb altres països o regions estrangeres, i ha de
prioritzar aquelles que més flux turístic aporten a cada illa.

6. Els ajuntaments poden instar el Govern de les Illes Balears a
ser declarats municipi turístic.

Reglamentàriament s’han de determinar el contingut i els
requisits per a la declaració esmentada.

Article 71
Qualitat turística i objectius

1. L’administració turística competent ha d’impulsar una
estratègia d’actuació en matèria de qualitat turística orientada a
l’atenció òptima i homogènia dels usuaris de serveis turístics, a
la satisfacció de les seves expectatives i a la fidelització
d’aquests, a través de la millora continuada dels productes o
serveis dels quals fan ús.

2. Les actuacions que s’han de desenvolupar en l’àmbit de
l’estratègia de qualitat turística es poden articular mitjançant
l’adopció d’actuacions o disposicions reglamentàries concretes,
sens perjudici del que disposi el pla corresponent sobre aquesta
matèria.

Article 72
Foment de la desestacionalització

1. Les administracions turístiques diferents han d’impulsar la
realització d’activitats, plans i iniciatives que redundin en la
dinamització del sector turístic en temporada baixa i les que
contribueixin a l’allargament de la temporada alta. Han
d’elaborar programes de desenvolupament inclosos en el pla de
turisme corresponent, de sectors específics de sol i platja,
culturals, de reunions, esports i qualssevol altres que puguin
tenir interès turístic.

2. Els consells insulars poden aprovar totes aquelles mesures
que considerin procedents i en especial les de promoció de les
illes respectives destinades a efectuar actuacions preferents que
contribueixin a la desestacionalització del sector turístic a les
Illes Balears.

3. Quan els òrgans competents en matèria de turisme estableixin
línies d’ajuda o subvencions, tenen preferència les que tenguin
per objecte el suport a establiments turístics que es mantenguin
oberts i en funcionament un mínim de vuit mesos l’any.

4. Les diferents administracions han d’adoptar les mesures
d’índole normativa i de gestió, liquidació i recaptació
d’ingressos de dret públic que vagin encaminades al
reconeixement de beneficis fiscals, i un altre tipus d’incentius
a les empreses turístiques que acreditin que contribueixen a la
desestacionalització.

S’entén, a tots els efectes, que una empresa turística
contribueix a la desestacionalització quan acredita un període
d’obertura de més de sis mesos l’any, sens perjudici dels altres
criteris que puguin ser emprats per entendre que una empresa
contribueix a la desestacionalització.

Article 73
Formació i innovació en turisme

1. L’Administració turística ha de promoure l’adaptació de la
formació en turisme a les necessitats de les empreses turístiques
establertes a les Illes Balears i a la transformació contínua del
sector turístic, fomentant una formació per a l’ocupació que
sigui pràctica i especialitzada, ateses les peculiaritats del sector
turístic i les empreses d’aquest sector.

Per part seva, les empreses han de fomentar i incloure en el
seu pla de qualitat l’obligació del tracte amable i cortès a
l’usuari turístic, al qual han d’atendre amb rapidesa i eficàcia.

2. Igualment, l’Administració turística ha de donar suport a la
innovació i la modernització tecnològica de les empreses, els
establiments i els serveis turístics, i l’ha de fomentar i impulsar
amb l’adopció de totes aquelles mesures i a través dels
instruments que siguin necessaris per incrementar la
competitivitat i la sostenibilitat del sector turístic.

3. L’Administració turística ha de promoure la implantació de
la formació en turisme en l’elaboració dels diferents plans
d’educació, fomentant l’ensenyament del fet turístic des de
l’educació primària, per la qual cosa ha de facilitar els recursos
materials i personals necessaris per assolir aquest objectiu.
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4. L’Administració turística ha d’adoptar totes aquelles mesures
que siguin necessàries per a la millora i el desenvolupament en
la formació, l’exercici i el perfeccionament de les professions
turístiques, i ha de fomentar l’impuls a la investigació, el
desenvolupament i la innovació en totes aquelles matèries que
puguin redundar en benefici del sector turístic i dels
professionals d’aquest sector.

Article 74
Declaracions d’interès turístic

1. Amb la finalitat d’impulsar la inversió en complexos, serveis
i infraestructures turístiques que afavoreixin la
desestacionalització i la millora de l’oferta turística, el Govern
de les Illes Balears, el consell insular corresponent o qualsevol
ajuntament poden, en l’àmbit de les seves competències,
declarar l’interès turístic de les iniciatives, propostes i projectes
presentats.

2. Aquestes declaracions es poden acordar en qualsevol moment
de la tramitació administrativa, però només tindran efecte des de
la data en la qual es declari l’interès turístic de la inversió.

3. Les inversions declarades d’interès turístic han de tenir en la
seva tramitació un impuls preferent i ràpid de les
administracions que així ho hagin declarat.

4. Les fires, itineraris, rutes, publicacions, esdeveniments,
tradicions o qualsevol altre recurs turístic poden ser declarats
d’interès turístic de Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera o
Illes Balears.

5. Reglamentàriament s’han de fixar els supòsits, les condicions,
la classe de sòl i el procediment que s’ha de seguir per obtenir
la declaració d’interès turístic i els efectes d’aquesta declaració.

Article 75
Ordenació territorial dels recursos turístics

L’ordenació territorial dels recursos turístics de cada una de
les illes s’ha de fer de conformitat amb el que disposa aquesta
Llei, d’acord amb els instruments de planejament i la resta de
normes d’ordenació del territori aplicables.
  

Capítol II
Inversió, reconversió i rehabilitació de zones turístiques

Article 76
Inversió pública en zones afectades per l’estacionalitat

Les diferents administracions, sobre la base del principi de
millora de la qualitat turística i la millora contínua del producte
i la destinació turístics, en l’àmbit de les seves competències,
han de fer les inversions i les actuacions de manteniment,
reparació i reposició a les zones turístiques que pateixen
diferències grans de densitat poblacional afectades per
l’estacionalitat.

Aquestes actuacions s’han de fer atesos, entre altres
paràmetres, els ingressos que aquestes zones generen a les
administracions competents.

Article 77
Zones turístiques saturades o madures

1. Als efectes d’aquesta Llei es considera zona turística saturada
o madura l’àmbit territorial de l’illa en el qual se sobrepassi el
límit d’oferta turística màxima que reglamentàriament
s’estableixi, hi hagi un excés d’oferta, es registri una demanda
causant de problemes mediambientals o el que, per
l’obsolescència de la major part de les infraestructures del sector
turístic, s’hagi transformat en zona degradada o hi hagi
desequilibris estructurals que impedeixin o dificultin un
desenvolupament competitiu i sostenible de la indústria del
sector turístic a la zona per la sobrecàrrega urbanística i
ambiental, la sobreexplotació de recursos o l’obsolescència dels
equipaments turístics.

2. Cada consell insular pot declarar mitjançant acord del Ple les
zones turístiques saturades o madures.

3. El consell insular competent pot aprovar plans de revaloració
de zones saturades o madures tendents a la millora, la
requalificació, la revaloració, la rehabilitació o la reconversió de
la zona, sense necessitat que el planejament dels municipis en
els quals es trobin aquestes zones estigui adaptat al pla
territorial insular corresponent.

4. El procediment per a la redacció, la tramitació i l’aprovació
dels plans de revaloració de les zones saturades o madures s’ha
de determinar reglamentàriament i s’ha d’iniciar d’ofici o a
instància dels municipis interessats. Mentre no s’hagi aprovat el
reglament que els reguli, s’han de tramitar com a plans
especials.

5. L’aprovació dels plans de revaloració de les zones saturades
o madures ha de dur aparellada la declaració d’interès
autonòmic i turístic, i totes les administracions han de donar-los
la tramitació preferent en els termes establerts en aquesta Llei
i la normativa que la desplegui.

Article 78
Reconversió i canvi d’ús

1. En els establiments d’allotjament turístic o parcelAles d’ús
turístic en què, per raons d’incompatibilitat de l’ús turístic amb
la zona en la qual s’han situat, per tenir condicions o elements
de fet que justifiquin la inviabilitat turística i econòmica,
especialment a les zones definides en els plans d’intervenció en
àmbits turístics, o per la seva notòria obsolescència quan no
estiguin ubicats en zones eminentment turístiques, es pot instar
el canvi d’ús davant l’administració turística competent, la qual
ha de tramitar i resoldre l’expedient administratiu en el qual han
de quedar justificades les condicions esmentades i
convenientment valorades l’oportunitat i la idoneïtat del canvi
d’ús. L’expedient administratiu requereix informe preceptiu i
vinculant de l’ajuntament en què es trobi la parcelAla o
l’establiment sobre el qual s’ha instat el canvi d’ús.

L’acord que autoritzi el canvi d’ús s’entén sens perjudici de
les llicències municipals que siguin necessàries per dur a efecte
aquest canvi.

2. També es pot plantejar el canvi d’ús d’aquells establiments
d’allotjament turístic i aquelles parcelAles no edificades d’ús
turístic, en els quals, atesos criteris de racionalitat de
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planejament urbanístic, sigui igualment valorada l’oportunitat
i la idoneïtat d’aquest canvi.

3. En tot cas, quan el canvi d’ús interessat sigui a residencial, la
dimensió mínima de l’habitatge autoritzable ha de ser de 90 m2
de superfície construïda. En tot cas un 10 % del nombre
d’habitatges resultants pot tenir una superfície inferior, però
sempre superior a 35 m2 quadrats de superfície construïda.

La densitat màxima ha de ser d’un habitatge per cada 120 m2

d’edificació i la proposta ha de preveure un mínim del 10 % de
l’edificació destinada a usos diferents del residencial entre els
següents: establiment públic, administratiu, comercial, esportiu,
docent o sociocultural.

Com a mínim, cada un dels habitatges resultants del canvi
d’ús ha d’estar dotat d’una plaça d’aparcament a la parcelAla
afectada o com a màxim a 200 m de distància.

Excepcionalment, mitjançant la tramitació d’un expedient
administratiu específic i individual per projecte, l’administració
turística competent pot dispensar, després de l’informe previ i
vinculant de l’ajuntament, el compliment de la dimensió
mínima d’habitatge autoritzable, mitjançant resolució motivada,
i s’han de determinar en l’expedient esmentat la dimensió
mínima d’habitatge que s’ha d’autoritzar, que no pot ser inferior
a 35 m2 construïts, la densitat, el percentatge d’edificació
destinada a altres usos i les places d’aparcament necessàries.

Quan el canvi d’ús es produeixi sobre una parcelAla no
edificada, els paràmetres urbanístics que s’han d’aplicar són els
de la seva qualificació urbanística en el moment de la solAlicitud
del canvi d’ús.

4. Als efectes d’aquesta llei, s’entén que un establiment és
obsolet quan es puguin acreditar elements fàctics que posin de
manifest la manca de competitivitat d’aquest establiment en
condicions normals d’explotació i mercat.

5. En tots els casos en els quals s’autoritzi un canvi d’ús, aquest
canvi ha d’estar condicionat a una rehabilitació integral de
l’establiment afectat.

6. Quan per les característiques tècniques, constructives o
edificatòries d’un edifici en situació d’inadequació conforme al
que disposa l’article 1 de la Llei 8/1988, d’1 de juny, d’edificis
i instalAlacions fora d’ordenació, sigui procedent el canvi d’ús
i no resulti viable tècnicament o econòmicament la rehabilitació
integral de l’edifici, a instàncies dels titulars, pot acordar-se la
demolició d’aquest per reconstruir-lo adaptant-se als paràmetres
urbanístics que tenia l’edifici sobre el qual procedeix el canvi
d’ús.

7. En tots els casos en els quals sigui procedent el canvi d’ús, el
titular de l’establiment ha d’abonar a l’administració municipal
competent, en concepte de monetització de la cessió
d’aprofitament, el 5 % del pressupost d’execució material de la
rehabilitació integral o reconstrucció de l’edifici en el qual
s’hagi formalitzat el canvi d’ús. Aquest valor de cessió només
s’ha d’aplicar sobre la superfície construïda corresponent al nou
ús. Aquests ingressos s’han de destinar a actuacions i inversions
a la zona on s’ha realitzat el canvi d’ús, després de l’informe
previ i vinculant de l’administració turística competent.

8. Els establiments d’allotjament turístic que es trobin en
situació de fora d’ordenació s’han d’ajustar al que disposen els
articles 2 i 3 de la Llei 8/1988, modificada per la Llei 10/2010,
encara que el planejament municipal que els sigui d’aplicació no
estigui adaptat a allò que disposa la Llei esmentada.

9. Els establiments turístics en els quals s’hagin executat obres
d’acord amb les llicències atorgades a l’empara d’aquest article
queden legalment incorporats al planejament com a edificis
adequats i la seva qualificació urbanística es correspon amb la
seva volumetria específica.

Capítol III
Plans de millora de les infraestructures i dels

establiments turístics

Article 79
Pla de modernització permanent

Tots els establiments, les activitats i les empreses turístiques
han de superar el pla de modernització permanent que estableixi
l’Administració turística en els termes que es fixin
reglamentàriament.

Article 80
Pla de modernització dels establiments turístics

1. La modernització permanent consisteix en la superació de
qualsevol dels plans de qualitat homologats o reconeguts per
l’administració turística competent en matèria de planificació i
ordenació.

2. L’administració turística competent en matèria d’ordenació
ha de fixar l’ordre en el qual els establiments sotmesos hagin de
superar els plans de modernització permanent, com també la
data a partir de la qual ha de començar el procés, i ha de
prioritzar aquells que estiguin ubicats a les zones definides pels
plans d’intervenció en àmbits turístics.

3. Els establiments turístics de les zones que hagin estat objecte
d’un pla de revaloració integral o de millora i rehabilitació de
les infraestructures públiques i, en particular, els d’allotjament
que s’hagin acollit a la regularització sectorial de les places
turístiques, han d’acreditar, en el termini màxim d’un any des de
la data de recepció de les obres de millora o rehabilitació o
autorització de les places, el compliment d’un pla de qualitat
turística per a la modernització permanent a què es refereix
aquesta Llei, amb l’objectiu de millorar les instalAlacions de
climatització, de prestar nous serveis i d’establir mesures de
protecció del medi ambient i estalvi de consum d’aigua i
energia, i de reducció de producció de residus, entre altres.

Article 81
Contingut dels plans de qualitat

És requisit imprescindible per a l’homologació dels plans de
qualitat el seguiment, la supervisió i el control dels
establiments, tenint en compte els aspectes següents:
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a) Seguretat i habitabilitat per a l’ús turístic a què es destina.

b) Mesures i instalAlacions de protecció contra incendis i
manteniment d’aquestes.

c) Compliment de la normativa aplicable sobre les
condicions sanitàries, ambientals i alimentàries.

d) InstalAlacions d’electricitat, fontaneria, gas i climatització.

e) Prestació de serveis.

f) Conservació i millora del mobiliari i la decoració.

g) Aspecte exterior de les instalAlacions.

h) Mesures de protecció del medi ambient, consum d’aigua
i energia i reducció en la producció de residus.

Article 82
Superació i seguiment dels plans

1. En cas que no se superi el pla corresponent, l’administració
turística competent ha d’atorgar un termini de dos anys per
esmenar-ne els incompliments. Una vegada transcorregut aquest
termini sense que aquests s’hagin esmenat per causa imputable
a la persona interessada, l’administració turística competent,
d’ofici, declararà, després de la concessió prèvia del tràmit
d’audiència corresponent, la baixa temporal de l’establiment,
durant la qual es poden reparar les deficiències. Una vegada
transcorregut el termini de vigència de la baixa temporal, es
produiran els efectes establerts en l’article 87 d’aquesta Llei. El
pas a baixa temporal no té caràcter sancionador.

2. Una vegada comprovada i acreditada la superació del pla
corresponent tal com estigui determinat, es tindrà dret a obtenir
el reconeixement i l’acreditació de qualitat que pot ser exhibida
durant la vigència del pla.

3. L’administració turística competent ha de comprovar
periòdicament el compliment dels plans i pot, en qualsevol
moment, d’ofici, inspeccionar els establiments turístics.

Article 83
Foment de l’accés a les subvencions estatals

L’Oficina Única de l’Administració Turística a què es
refereix l’article 22 d’aquesta Llei ha de facilitar l’accés als
propietaris o titulars dels establiments turístics a les subvencions
o ajuts per a la rehabilitació i la millora que estableix el Pla
Estatal de Renovació d’InstalAlacions Turístiques i la
presentació de les solAlicituds per a la regularització sectorial de
places turístiques.

Article 84
Suplement autonòmic de les subvencions estatals

El Govern de les Illes Balears i cadascun dels consells
insulars poden establir ajuts o subvencions complementaris als
estatals a què es refereix l’article anterior.

Capítol IV
Baixes dels establiments d’allotjament turístic

Secció 1a
Classes de baixes

Article 85
Baixes dels establiments d’allotjament turístic

1. Els propietaris dels establiments d’allotjament turístic i els
explotadors d’aquests, amb el consentiment exprés dels
propietaris, han de comunicar la baixa temporal o definitiva de
la seva activitat a l’administració competent, que l’ha
d’inscriure en el registre insular d’empreses, activitats i
establiments turístics corresponent.

2. L’administració turística competent també pot acordar d’ofici
les baixes temporals o definitives, després de la instrucció
prèvia de l’expedient pertinent i la notificació de la resolució al
titular de la propietat i de l’explotació, segons el cas i en els
termes i les condicions prevists en aquesta Llei i
reglamentàriament.

Article 86
Baixa temporal

1. Els establiments poden estar en situació de baixa temporal
durant el termini màxim de dos anys, amb una pròrroga d’un
any, de conformitat amb el procediment que es determini
reglamentàriament. En cas que no es comuniqui la reobertura
dels establiments abans que aquest termini hagi expirat,
l’administració turística competent ha de passar d’ofici
l’establiment a la situació de baixa definitiva, després de
l’audiència prèvia a la persona interessada.

2. La reobertura d’establiments en situació de baixa temporal
només pot instar-se mitjançant la comunicació oportuna, abans
de l’expiració del termini màxim previst en l’apartat 1 i sempre
que hagi superat el pla de modernització corresponent.

Article 87
Baixa definitiva

1. La baixa definitiva d’un establiment d’allotjament turístic
comprèn la de l’autorització turística sectorial atorgada en el seu
moment o la pèrdua dels efectes de la declaració responsable
d’inici d’activitat turística o comunicació prèvia presentada,
com també la de la totalitat de les places de l’establiment. Això
no obstant, es poden donar de baixa definitiva un nombre
determinat de places turístiques en els supòsits de reformes de
l’establiment turístic, les quals no han de computar a l’efecte de
l’intercanvi establert en l’apartat 1 de l’article següent.

2. En tot cas la baixa definitiva implica la revocació de les
autoritzacions turístiques de l’establiment i la cancelAlació de la
inscripció en el registre insular d’empreses, activitats i
establiments turístics, sens perjudici del que disposa l’article 90.
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Secció 2a
Baixa definitiva com a requisit per a l’inici

una activitat turística referida a establiments d’allotjament
turístic i per ampliar places

Article 88
Disposició general

1. L’eficàcia d’una declaració responsable d’inici d’activitat
turística o de la comunicació prèvia referida a un establiment
d’allotjament turístic i la inscripció en el registre insular
d’empreses, activitats i establiments turístics corresponent, com
també l’ampliació de places i la inscripció d’aquestes, està
condicionada a la baixa definitiva d’un establiment
d’allotjament turístic que no es trobi en situació de baixa
temporal quan entri en vigor aquesta Llei, de conformitat amb
el que estableix aquesta secció.

És requisit imprescindible per a l’eficàcia de les
declaracions responsables d’inici d’activitats turístiques i la
posterior inscripció d’aquestes que la baixa definitiva esmentada
en l’apartat anterior s’hagi produït dins de la mateixa illa.

2. La persona interessada a iniciar una activitat d’allotjament
turístic que necessiti la baixa definitiva d’un establiment i no
disposi d’un establiment propi que pugui donar de baixa, pot
obtenir-lo de particulars, de l’administració turística competent
o dels organismes prevists en l’article 91 d’aquesta Llei.

3. L’administració turística competent pot utilitzar els
establiments turístics donats de baixa definitiva d’ofici per
permetre nous establiments hotelers a partir de quatre estrelles
o l’ampliació dels ja existents d’aquestes categories.

4. Igualment, l’administració turística competent ha de
determinar reglamentàriament les condicions en les quals es
poden inscriure els establiments esmentats.

A aquest efecte, poden tenir en compte índexs de congestió
de la zona en la qual es vulgui ubicar el nou establiment,
derivats de paràmetres com ara la densitat de la població en
relació amb els metres quadrats de platges, espais lliures públics
i equipaments esportius públics i privats.

Periòdicament s’ha de publicar en el Butlletí Oficial de les
Illes Balears una llista actualitzada amb el nombre de places
existents en el seu àmbit insular.

En tot cas, els establiments que s’acullin a aquest supòsit
tenen un ordre de preferència, d’acord amb els criteris següents:

a) Superior categoria de l’establiment.

b) Ofertes que presentin un major nombre de metres
construïts per plaça.

c) Major proporció de treballadors fixos.

d) Contribució a la desestacionalització, per a la qual cosa
s’ha de tenir en compte la dotació de climatització o calefacció,
piscina climatitzada i totes les instalAlacions i elements que
permetin i possibilitin l’obertura de l’establiment durant tot
l’any.

e) InstalAlacions i espais esportius.

f) Ubicació de l’establiment a municipis o zones de
creixement negatiu o en declivi de manera que es contribueixi
a desenvolupar-los econòmicament.

g) Factors ambientals i qualitat dels espais turístics.

5. El nombre màxim de noves places que ha d’inscriure
l’administració competent de conformitat amb el punt 1
d’aquest article es determinarà amb aplicació al nombre de
places donades de baixa definitiva de l’operació aritmètica
següent:

N=sumatori (Ki X).
En aquesta operació:
N és el nombre de places que s’ha d’autoritzar.
X és el nombre de places que es donen de baixa definitiva.
Ki és:
• Per a les 100 primeres places donades de baixa definitiva,

igual a 2.
• Per a les compreses entre la 101 i la 200, igual a 1,75.
• Per a les compreses entre la 201 i la 300, igual a 1,5.
• Per a les que excedeixin de 300, igual a 1.

6. En els supòsits de demolició de l’immoble i quan la parcelAla
passi gratuïtament a formar part del sistema d’espais lliures
públics o resulti classificada amb qualsevol altra classificació
urbanística que suposi la seva inedificabilitat, la propietat pot
optar per:

a) Beneficiar-se de la reducció de la ràtio turística en un 50
%.

b) Incrementar en un 50 % els valors dels coeficients Ki.

7. El còmput del nombre de places per a nous establiments
d’allotjament i per a les ampliacions dels ja existents s’ha de fer
de la manera següent:

a) Per als apartaments turístics i les unitats d’allotjament
amb aquesta tipologia dels hotels apartament, dues places per
estudi projectat i tres places per apartament d’un dormitori, a
més de dues places més per cada dormitori que es projecti.

b) Per als hotels i les unitats d’allotjament amb aquesta
tipologia dels hotels apartament, dues places per habitació, que
poden computar-se fins al 10 % del total de les habitacions de
què es disposi com a individuals. Les unitats d’allotjament amb
sala d’estar s’han de computar com dues places per cada bany
de què disposin.

No computen a efectes d’aquest article i a efectes del
còmput global de qualsevol establiment els llits supletoris
destinats a infants menors de dotze anys.

En el cas de nous hotels de ciutat poden computar-se com a
individuals fins al 90 % del total de les habitacions.
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Article 89
Excepcions a la disposició general

1. S’exclouen del que disposa l’article anterior les empreses i
els establiments d’allotjament següents:

a) Els establiments d’allotjament de turisme rural.

b) Els habitatges comercialitzats per empreses d’estades
turístiques.

c) Els establiments d’allotjament a partir de quatre estrelles
que s’ubiquin en les zones qualificades com a aptes per a hotels
de ciutat pels instruments de planejament general o en edificis
emparats per la legislació reguladora del patrimoni històric.

d) Els allotjaments de turisme d’interior.

e) Els establiments d’allotjament de cinc estrelles que, a més
de complir amb la normativa que els regula, disposin o de 70 m2

construïts per plaça, amb un mínim de 20 m2 dedicats a
instalAlacions complementàries al servei dels clients, o bé de 100
m2 de parcelAla per plaça, no necessàriament d’ús turístic,
destinats a instalAlacions esportives, recreatives o qualssevol que
fomentin la desestacionalització.

f) Els establiments d’allotjament de cinc estrelles ubicats en
sòl rústic, sempre que vagin lligats a un gran equipament
esportiu, recreatiu, cultural o qualsevol altre ús que clarament
contribueixi a la desestacionalització amb un màxim de 450
places, amb l’acord previ i favorable del Consell de Govern a
proposta motivada.

g) Els establiments d’allotjament de cinc estrelles quan per
la singularitat, importància i significació d’un projecte
d’arquitectura elaborat per arquitectes de renom i prestigi
internacional resulti un interès marcat i una notòria
conveniència per l’atractiu que pugui suposar per a l’illa en la
qual estigués projectat, o que es tracti d’actuacions singulars o
emblemàtiques que han de ser objecte d’un informe motivat
efectuat per un comitè d’experts, constituït a tal efecte.

h) Els ubicats a les zones turístiques de l’illa de Menorca
que es determinen en les normes d’ordenació territorial
corresponent.

i) Els albergs, refugis i hostatgeries.

j) Els paradors nacionals.

k) Els balnearis.

2. L’incompliment de qualsevol de les condicions exigides
suposa la pèrdua de l’excepcionalitat i, en conseqüència, la
revocació de l’autorització turística o de la inscripció en els
registres corresponents.

3. La baixa definitiva dels establiments indicats en aquest article
no pot utilitzar-se als efectes del que disposa l’article anterior.

Article 90
Règim dels establiments donats de baixa definitiva

1. Els establiments donats de baixa definitiva es poden acollir
a qualsevol de les possibilitats següents:

a) La reobertura de l’establiment mitjançant la presentació
d’una nova declaració responsable d’inici d’activitat turística
sempre que es compleixin les condicions següents:
• L’establiment ha de tenir com a mínim la categoria de

quatre estrelles o quatre claus.
• En el cas que l’establiment hagi estat donat de baixa

definitiva d’ofici, han de quedar esmenades les deficiències
que motivaren la baixa definitiva d’aquest establiment.

• L’establiment ha de complir els plans de modernització i
qualitat que siguin vigents en el moment de la reobertura.

• En el cas que la resolució de baixa definitiva impliqui la
privació de les places de l’establiment o que el titular de
l’establiment hagi rebut algun tipus de remuneració o
compensació per la baixa definitiva d’aquest establiment,
s’ha d’adquirir el nombre de places a través de l’organisme
a què es refereix l’article següent.

Quan l’establiment s’hagi donat de baixa d’ofici sense
privació de places o a instàncies del seu titular sense que
s’hagi obtingut remuneració o compensació per la baixa
definitiva o per les places de l’establiment esmentat, es pot
reobrir mitjançant la corresponent declaració responsable
d’inici d’activitat turística i es recuperarà sense cost el
mateix nombre de places que tenia quan es va donar de
baixa definitiva. En el cas que, ajustant-se a aquesta Llei i a
la resta de la normativa que sigui aplicable, l’establiment
pogués tenir un major nombre de places i així es fes constar
en la declaració responsable d’inici d’activitat, el titular de
l’establiment haurà d’adquirir, a través de l’organisme a què
es refereix l’article següent, la diferència de les places per
les quals es presenta la nova declaració responsable d’inici
d’activitat i les que tenia l’establiment quan es va donar de
baixa definitiva.

• El titular de l’establiment donat de baixa definitiva durant
més de dos anys i que en pretengui la reobertura ha de
comunicar aquest fet a l’Administració amb una antelació
mínima d’un mes a la presentació de la declaració
responsable d’inici d’activitat. Durant aquest termini,
l’Administració pot incoar el corresponent expedient
d’expropiació forçosa per raó d’utilitat pública, atenent
l’impacte ambiental que l’establiment donat de baixa
definitiva produeixi en l’entorn. Si l’expedient
d’expropiació s’incoa transcorregut aquest termini,
l’Administració ha d’indemnitzar, a més del valor
d’expropiació, totes les despeses i inversions efectuades o
que s’hagin ocasionat amb motiu de la reobertura de
l’establiment.

b) La solAlicitud d’incoació de l’expedient per al canvi d’ús
de l’immoble o de la parcelAla, de conformitat amb el que
disposa l’article 78 d’aquesta Llei.

c) La demolició de l’immoble i que la parcelAla passi a
formar part del sistema d’espais lliures públics o sigui
qualificada de manera que impliqui la seva inedificabilitat.
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d) La demolició de l’immoble per a la seva reconstrucció
posterior, d’acord amb els paràmetres urbanístics vigents a la
zona de què es tracti.

e) La destinació de l’immoble a un ús no turístic, després de
la renovació o reforma de l’immoble, si és necessari.

2. Els establiments en situació de baixa definitiva disposaran del
termini de dos anys, comptadors des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, per optar entre alguna de les possibilitats
previstes en aquest article sense que els sigui aplicable la
legislació que regula les expropiacions forçoses d’immobles per
raó d’utilitat pública, atès l’impacte ambiental que produeixen
en l’entorn.

Article 91
Gestió de les places donades de baixa definitiva

1. En cada un dels quatre àmbits insulars, Mallorca, Menorca,
Eivissa i Formentera, es podrà crear un organisme que estarà
participat per l’administració turística competent, pel sector
empresarial d’allotjament turístic i per entitats de crèdit sense
finalitat de lucre.

2. L’objectiu d’aquest organisme serà l’assessorament i la gestió
d’operacions destinades a la presentació de la declaració
responsable d’inici d’activitat turística que necessiti la baixa
definitiva d’un establiment turístic dins del mateix àmbit
insular.

3. Aquests organismes han de crear una borsa de places que
estarà integrada per l’adquisició de les següents:

a) Les places corresponents a establiments donats de baixa
definitiva pels titulars voluntàriament.

b) Les places corresponents a establiments turístics donats
de baixa definitiva d’ofici per l’administració competent i que,
en conseqüència, siguin transmeses als organismes a què es
refereix aquest article.

c) Les places corresponents a establiments turístics donats
de baixa definitiva i no utilitzades en la seva totalitat per les
persones interessades que presentin la declaració responsable
d’inici d’activitat turística corresponent a un establiment
d’allotjament turístic.

4. La persona interessada a presentar la declaració responsable
de l’inici d’activitat turística que necessiti baixa definitiva d’un
establiment turístic pot recórrer a aquest organisme per
adquirir-la, la qual cosa s’ha d’acreditar mitjançant certificat
expedit a aquest efecte.

5. Reglamentàriament s’han de regular el procediment, les
condicions i els requisits del que disposa aquest article.

Article 92
Tractament de la borsa de places, fons recaptats, destinació

1. Els ingressos obtinguts mitjançant la gestió de la borsa de
places s’han de destinar a fer, en exclusiva i en l’àmbit insular
respectiu a cada una de les illes, les actuacions que determini
l’organisme gestor de la borsa de places turístiques i que
tenguin per objecte:

a) Rehabilitar zones turístiques mitjançant operacions
d’esponjament, entre d’altres.

b) Incentivar la reconversió d’establiments d’allotjament
turístic obsolets en projectes socials, culturals, educatius o
lúdics i esportius que, en tot cas, ha de preservar el medi
ambient.

c) Fomentar de manera directa i indirecta qualsevol activitat
que persegueixi la competitivitat, la diversificació i la
desestacionalització de l’oferta turística de cada una de les illes.

d) Desenvolupar projectes per incrementar la qualitat de
l’oferta turística.

e) Impulsar projectes d’investigació científica,
desenvolupament i innovació tecnològica (R+D+I) que tenguin
relació amb l’àmbit turístic.

f) Dur a efecte qualssevol altres activitats amb els objectius
de millorar la qualitat de les infraestructures turístiques, la
competitivitat d’aquestes, de diversificar i desestacionalitzar
l’oferta i de consolidar la posició de lideratge en matèria
turística.

2. La preselecció d’activitats i projectes s’iniciarà durant la
tramitació de les regularitzacions mitjançant un informe relatiu
a la seva viabilitat tècnica i econòmica.

3. A mesura que es recaptin els fons procedents del procediment
descrit en els articles anteriors, l’organisme gestor ha de
seleccionar i executar definitivament els projectes viables que
s’ajustin a la recaptació obtinguda.

TÍTOL V
CONTROL DE QUALITAT TURÍSTICA

Capítol I
La inspecció de turisme

Article 93
Exercici de la inspecció de turisme

Les facultats de control i verificació del compliment del que
estableix aquesta Llei i de les disposicions que la despleguin
correspon a l’administració turística competent, que ha d’exercir
la funció inspectora en matèria de turisme en l’àmbit insular que
li correspon a través de la inspecció de turisme.

Article 94
Funcions de la inspecció de turisme

La inspecció en matèria de turisme té les funcions següents:

a) Dur a terme la comprovació i el control del compliment
de la normativa turística aplicable, especialment en la
persecució de les activitats clandestines i l’oferta ilAlegal.
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b) Vetllar pel respecte als drets dels usuaris de serveis
turístics.

c) Verificar els fets causants de reclamacions i denúncies
que puguin ser constitutius d’infracció de la normativa turística
d’acord amb el que estableix la normativa turística.

d) Comprovar l’existència de les infraestructures i els
serveis obligatoris imposats per la legislació turística.

e) Emetre informes en matèria de la seva competència.

f) Informar i assessorar les persones interessades, quan així
ho requereixin sobre els seus drets i deures, com també sobre el
compliment i l’aplicació de la normativa turística vigent.

g) Aixecar i tramitar les actes d’inspecció esteses en
l’exercici de la funció inspectora.

h) Intervenir en la clausura o suspensió de l’activitat
turística, participant-hi i duent-la a terme directament, si són
adoptades com a mesura provisional pels inspectors de turisme,
en els supòsits regulats per la normativa turística.

i) Qualsevol altra funció inspectora que li sigui atribuïda per
una norma de rang legal o reglamentari.

Article 95
Els serveis de la inspecció de turisme

1. Les funcions inspectores en l’àmbit insular corresponent
seran exercides per l’administració turística competent a què
s’adscriguin els serveis d’inspecció corresponents, que tindran
l’estructura que es determini reglamentàriament.

2. El personal funcionari dels serveis d’inspecció, en l’exercici
de la seva comesa en matèria turística, té la consideració d’agent
de l’autoritat, amb la protecció i les facultats que li atribueixi la
normativa vigent. A aquest efecte, disposarà de l’acreditació
corresponent, que ha d’exhibir en l’exercici de les seves
funcions.

3. En l’exercici de les seves funcions inspectores, el personal
inspector té total independència, sens perjudici de la
dependència als seus superiors jeràrquics a les instruccions dels
quals ha de donar compliment.

4. L’administració turística competent ha de garantir la
formació continuada i específica del personal de la inspecció de
turisme, en totes les matèries relacionades amb l’exercici de les
seves funcions.

Article 96
Deure de colAlaboració amb la inspecció de turisme

1. Els titulars de les empreses turístiques i els representants o
encarregats de cada establiment tenen l’obligació de colAlaborar
amb el personal inspector i de permetre i facilitar la visita a les
dependències i a les instalAlacions, el control dels serveis i, en
general, tot el que proporcioni un coneixement i una
qualificació millors i més ajustades de la situació i dels fets
inspeccionats.

2. Els serveis d’inspecció poden solAlicitar tota la documentació
i informació directament relacionada amb el compliment de les
seves funcions.

Article 97
Facultats dels inspectors de turisme

1. Els inspectors de turisme, en el compliment de les seves
funcions, poden demanar l’auxili de les forces i cossos de
seguretat de l’Estat i de la policia local, d’acord amb la
legislació aplicable.

2. Els inspectors de turisme estan facultats per accedir als
establiments turístics i al lloc de desenvolupament de les
activitats turístiques i romandre-hi lliurement el temps necessari
per a l’exercici de les seves funcions. 

3. Els inspectors de turisme poden requerir motivadament la
compareixença de les persones interessades a les dependències
administratives, fent constar expressament l’objecte de la
citació, d’acord amb la legislació reguladora del procediment
administratiu.

Article 98
Deures dels inspectors de turisme

Els inspectors de turisme, en l’exercici de l’actuació
inspectora, tenen els deures següents:

a) Exhibir l’acreditació de la seva condició en iniciar
l’actuació inspectora.

b) Complir amb el deure de secret professional i mantenir la
confidencialitat de l’actuació inspectora.

c) Observar el respecte i la consideració deguts a les
persones interessades, informant-los dels seus drets i deures a fi
de facilitar-los-en el compliment.

d) Realitzar l’actuació inspectora amb la màxima celeritat i
discreció, procurant que tengui la mínima repercussió en
l’activitat turística de què es tracti.

Article 99
Deures del titular de l’activitat turística i personal ocupat

Els titulars de l’activitat turística, els seus representants
legals, el personal ocupat degudament autoritzat o si no les
persones que es troben al capdavant de l’activitat en el moment
de la inspecció, tenen el deure de facilitar als inspectors de
turisme l’accés a les instalAlacions i dependències on es
desenvolupi l’activitat. Així mateix, han de facilitar tant
l’examen dels documents relacionats amb l’activitat turística
proporcionant l’obtenció de còpies o reproduccions de la
documentació esmentada, com la comprovació de totes les
dades que siguin necessàries per a les finalitats de la inspecció.

Article 100
Coordinació interadministrativa

Les infraccions i deficiències detectades en l’exercici de
l’activitat d’inspecció turística que incideixin en l’àmbit
competencial d’altres òrgans, tant de la mateixa Administració
com d’altres administracions públiques, han de ser comunicades
a aquests òrgans, especialment les relacionades amb les
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administracions competents en matèria d’urbanisme, llicències
d’activitats i inspecció i gestió tributària, sens perjudici de la
realització d’inspeccions conjuntes. Igualment, els òrgans
esmentats han de posar en coneixement dels òrgans competents
en matèria de turisme les infraccions i les deficiències
turístiques que detectin en l’exercici de les seves funcions.

El que disposa el paràgraf anterior s’ha d’aplicar
especialment a les infraccions que qualsevol administració
detecti en matèria d’oferta ilAlegal i clandestina, respecte de les
quals totes les administracions han d’adoptar, en l’àmbit de la
seva competència, totes les mesures cautelars, provisionals o
definitives, que siguin necessàries per eradicar l’esmentada
oferta ilAlegal o clandestina.

Article 101
Actes d’inspecció

1. De cada inspecció practicada, el personal inspector actuant ha
d’aixecar una acta que ha de recollir el resultat de la inspecció
i que s’ha d’ajustar al model oficial que es determini
reglamentàriament.

2. En l’acta han de figurar les dades d’identificació personal del
titular de l’activitat turística, de qui el representi legalment o del
personal ocupat degudament autoritzat o, si de cas hi manca, de
les persones que es trobin al capdavant de l’activitat en el
moment d’una inspecció i, si escau, les dades d’identificació
fiscal, el lloc i l’hora, la identificació de les persones
compareixents i l’exposició dels fets. Així mateix, s’han de fer
constar, si hi pertoca, les circumstàncies i les dades que
contribueixin a determinar la possible existència d’una infracció
administrativa, com també les altres circumstàncies concurrents.

3. Les actes poden ser de constància de fets, d’obstrucció, de
conformitat o d’infracció.

4. Les actes d’infracció sempre han de reflectir els preceptes que
l’inspector consideri infringits, sense que això suposi un
pronunciament definitiu de l’Administració sobre els càrrecs
imputats.

5. Les actes han de ser signades per l’inspector actuant i pel
titular de l’activitat turística o, si de cas hi manca, per qui el
representi legalment o pel personal ocupat degudament
autoritzat. Si no n’hi ha, la signatura correspon a les persones
que es trobin al capdavant de l’activitat en el moment de la
inspecció. La signatura ha d’acreditar la notificació, el
coneixement de l’acta i del seu contingut però no n’implica
l’acceptació. La negativa a signar l’acta s’hi ha de fer constar i
no suposarà la paralització o l’arxiu de les possibles actuacions
següents motivades pel contingut de l’acta. En tot cas, s’ha de
lliurar o trametre una còpia de l’acta a la persona interessada.

6. Les actes d’inspecció aixecades i signades pels inspectors de
turisme, d’acord amb els requisits establerts en la normativa
aplicable, tenen presumpció de certesa i valor probatori dels fets
constatats, sens perjudici de les proves que les persones
interessades puguin aportar o assenyalar en defensa dels seus
drets i interessos.

Capítol II
Infraccions i sancions

Article 102
Infraccions administratives i classes

1. Es consideren infraccions administratives en matèria de
turisme les accions o omissions tipificades en aquesta llei.

2. Reglamentàriament, en el marc establert en aquesta Llei, es
pot complementar o especificar el contingut de les conductes
constitutives d’infracció administrativa en matèria de turisme.

3. Les infraccions administratives en matèria de turisme es
classifiquen en lleus, greus i molt greus.

4. La comissió d’una infracció administrativa en matèria de
turisme dóna lloc a la tramitació del corresponent expedient
sancionador, d’acord amb el que estableix aquest capítol.

Article 103
Persones responsables

1. Són responsables de les infraccions administratives en
matèria de turisme les persones físiques i jurídiques públiques
o privades que incorrin en les accions o omissions tipificades
com a tals en aquesta Llei.

2. El titular de l’explotació, empresa o activitat turística és
responsable administrativament de les infraccions que cometin
els treballadors ocupats o terceres persones que, sense tenir-hi
vinculació laboral, duguin a terme prestacions compreses en els
serveis contractats per aquest.

3. Els titulars de l’explotació, empresa o activitat a qui s’hagi
imposat una sanció com a conseqüència de la infracció comesa
pel personal ocupat o terceres persones que hi prestin els serveis
contractats poden exercitar les accions de repetició que els
corresponguin contra els autors materials de la infracció que
ocasioni la sanció.

Article 104
Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus:

a) La inexactitud en el compliment de les obligacions de
comunicació o d’informació a l’administració turística
competent en la matèria o als usuaris de serveis turístics.

b) La falta de fulls oficials de reclamació a disposició del
client.

c) La no exhibició dels distintius acreditatius del grup, la
classificació i, si escau, la categoria.

d) L’exhibició de distintius acreditatius del grup, de la
classificació o, si escau, de la categoria, que no compleixin les
formalitats exigides.
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e) No donar publicitat a tots els aspectes que siguin exigibles
per la normativa turística.

f) No posar els preus a disposició dels usuaris de serveis
turístics o no donar-los la publicitat obligada.

g) No expedir o expedir incorrectament les factures o els
rebuts de les quantitats abonades pels serveis contractats.

h) No prestar o prestar deficientment els serveis deguts quan
no es causi perjudici als clients.

i) Les deficiències en les condicions de neteja, en el
funcionament de les instalAlacions o en el mobiliari o estris que
formin part de l’explotació de l’activitat turística.

j) El tracte incorrecte o descortès, com també les
deficiències en la prestació del servei pel personal ocupat pel
que fa a l’atenció i el tracte deguts amb els clients.

k) La inexactitud, la falsedat o l’omissió de qualsevol dada,
manifestació o document que s’adjunti o incorpori a la
declaració responsable o a la comunicació prèvia que no estigui
tipificada com a infracció greu o molt greu.

l) L’atorgament de contractes sense fer constar el número de
registre de l’establiment o empresa contractada.

m) La falta continuada d’activitat turística, durant més de
tres mesos en les agències de viatges, o durant més d’un any en
la resta d’establiments turístics, sense haver comunicat la
inactivitat o la baixa temporal.

n) L’incompliment de les disposicions relatives al règim de
reserves i cancelAlacions.

o) L’incompliment del que disposa la normativa turística
sobre el període d’obertura.

p) L’incompliment de les obligacions formals establertes per
la legislació turística relatives a documentació, llibres o
registres, com també la no conservació de la documentació
obligatòria durant el temps establert reglamentàriament.

q) La negativa, després d’haver estat requerit, a facilitar al
client els fulls de reclamació o, si escau, a facilitar les dades de
l’establiment.

r) L’obstaculització a la tasca inspectora quan no arribi a
impossibilitar-la.

s) Qualsevol altre incompliment dels requisits, les
prohibicions i les obligacions establerts en la normativa turística
que no estigui tipificat com a infracció greu o molt greu en
aquesta llei.

Article 105
Infraccions greus

Es consideren infraccions greus:

a) L’incompliment de les obligacions de comunicació o
d’informació amb l’administració turística competent o amb els
usuaris de serveis turístics.

b) La falta de comunicació a l’administració turística
competent del canvi de titularitat en la propietat o en
l’explotació de l’establiment.

c) La utilització de denominació, grup, categories o
classificacions diferents de les establertes en aquesta Llei o en
les disposicions que la despleguin.

d) La utilització de denominacions per a una activitat
turística que puguin induir a error sobre la classificació, la
categoria o les característiques d’aquella.

e) L’oferta o la comercialització d’estades turístiques en
habitatges que no compleixin els requisits o les condicions
establertes en el capítol IV del títol III d’aquesta Llei i la
normativa que la desplegui.

f) Permetre en un habitatge de la seva propietat que no es
compleixin els requisits o les condicions establerts en el capítol
IV del títol III d’aquesta Llei i la normativa de desenvolupament
de l’oferta o la comercialització d’estades turístiques.

g) La publicitat, la contractació o comercialització
d’establiments, activitats o empreses que no hagin presentat la
corresponent declaració responsable d’inici d’activitat turística
o la comunicació prèvia quan aquestes siguin exigibles per la
normativa turística.

h) La realització o la prestació de serveis d’activitats
turístiques per qui no tengui l’habilitació preceptiva exigida per
les normes en vigor, o que no hagi presentat la declaració
responsable d’inici d’activitat turística o la comunicació prèvia,
sempre que compleixi tots els requisits necessaris per poder
obtenir-la.

i) Difondre a través d’Internet o altres mitjans de
comunicació informació o expressions que puguin induir a error
sobre els elements essencials de l’activitat turística i sobre els
preus.

j) No prestar o prestar deficientment els serveis deguts quan
causi perjudici als usuaris de serveis turístics.

k) Que qualsevol establiment d’allotjament turístic explotat
sota la modalitat de pensió completa integral permeti l’extracció
d’aliments o begudes de establiment per ser consumits fora
d’aquest, llevat que siguin paquets d’excursions organitzades.

l) La realització de modificacions no substancials als
establiments que suposin disminució de la qualitat, sense la
declaració responsable d’inici d’activitat o la comunicació
prèvia.
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m) L’incompliment dels termes fixats en els contractes per
a la prestació de serveis turístics, si redunden en frau o engany
en relació amb els aspectes essencials i notoris d’aquests
serveis.

n) La reserva confirmada de places d’allotjament en un
nombre superior a les disponibles, sempre que es produeixi una
sobreocupació efectiva.

o) El cobrament de preus superiors als contractats.

p) InstalAlar o superar unitats d’acampada diferents de les
previstes per la normativa turística.

q) No mantenir vigents les assegurances, fiances o altres
garanties equivalents en les quanties exigides per la normativa
turística.

r) Organitzar activitats d’informació o assistència pròpies de
la professió de guia de turisme mitjançant personal que no
estigui habilitat.

s) L’admissió als càmpings o campaments de turisme de
persones que acampen amb caràcter permanent o residencial.

t) L’incompliment de l’oferta sobre viatge combinat
recollida al fullet informatiu, sempre que causi perjudici als
clients.

u) La publicitat que pugui produir engany sobre els elements
essencials, les prestacions o els serveis que integrin el paquet
turístic o el servei combinat i que figurin en catàlegs, fullets,
publicitat o ofertes específiques de les empreses i activitats
turístiques.

v) Incomplir el règim previst en la normativa reguladora de
viatges combinats per als supòsits de no confirmació de la
reserva, modificació dels elements essencials o de resolució de
contracte.

w) Incomplir el règim d’entrada i permanència en els
establiments turístics.

x) La realització d’activitats en dependències dels
establiments turístics que infringeixin la normativa turística.

y) La utilització del solar, immoble o establiment afectat per
a una finalitat diferent de la recollida en el projecte autoritzat o
en la declaració responsable d’inici d’activitat turística o la
comunicació prèvia.

z) Les infraccions lleus quan, dotze mesos abans de
cometre-les, el responsable d’aquestes hagi estat sancionat
mitjançant resolució definitiva per la mateixa infracció
tipificada com a lleu.

aa) Permetre la venda ambulant als establiments turístics o
organitzar parades en viatges o excursions on es practiqui la
venda ambulant.

bb) La negativa o obstrucció a l’actuació dels serveis
d’inspecció quan aquesta impedeixi l’exercici de les funcions
que legalment o reglamentàriament els estiguin atribuïdes.

Article 106
Infraccions molt greus

Es consideren infraccions molt greus:

a) La inexactitud, la falsedat, l’omissió o l’alteració dels
aspectes substancials per a l’atorgament de l’autorització, el
títol, la llicència o l’habilitació preceptiva en les dades incloses
en la declaració responsable d’inici d’activitat turística o en la
comunicació prèvia.

b) La realització de l’activitat turística sense haver presentat
la corresponent declaració responsable d’inici d’activitat
turística o la comunicació prèvia.

c) No prestar o prestar deficientment els serveis deguts
sempre que es causi un perjudici greu als usuaris de serveis
turístics.

d) La realització d’obres als establiments sense la
comunicació corresponent si aquestes obres suposen
modificació substancial referent a la qualitat, el nombre de
places o les condicions determinants en la classificació o
capacitat.

e) La prestació de serveis, incomplint la normativa en vigor,
en condicions que puguin afectar la seguretat de les persones.

f) L’emissió o l’abocament de qualsevol classe a
l’atmosfera, al sòl, a la platja o a les aigües terrestres o
marítimes per part de les instalAlacions dels establiments
turístics que suposin danys greus als recursos naturals o al medi
ambient. 

g) Qualsevol actuació discriminatòria per raó de
nacionalitat, raça, sexe, religió, orientació sexual, discapacitat,
opinió o qualsevol altra circumstància social o personal, o la
falta de respecte a la dignitat de la persona i als seus drets
fonamentals en l’accés i la participació en l’activitat turística.

h) Les infraccions greus quan, dotze mesos abans de
cometre-les, el responsable d’aquestes hagi estat sancionat,
mitjançant resolució definitiva, per infracció tipificada com a
greu.

Article 107
Prescripció de les infraccions

1. Les infraccions previstes en aquesta llei prescriuen en els
terminis següents: les infraccions molt greus, als tres anys; les
greus, als dos anys, i les lleus, a l’any.

2. El termini de prescripció de les infraccions s’ha de computar
des del dia en què s’hagin comès. No obstant això, quan es tracti
d’infraccions continuades, el termini de prescripció ha de
començar a comptar des del dia en què es va realitzar l’últim fet
constitutiu de la infracció. Quan es tracti d’infraccions
permanents aquest termini ha de començar a comptar des del
moment en què es va eliminar la situació ilAlícita.

3. La prescripció de les infraccions s’interromp per la iniciació
amb coneixement de la persona interessada del procediment
sancionador, i el termini de prescripció s’ha de reprendre si
l’expedient sancionador està paralitzat més d’un mes per causa
no imputable al presumpte responsable.
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Article 108
Classes de sancions

Les infraccions de la normativa turística donen lloc a la
imposició de les sancions següents:

a) Advertència.

b) Multa.

c) Canvi de categoria de l’establiment a una categoria
inferior a la que posseeixi.

d) Suspensió temporal, fins a un màxim de dotze mesos, de
l’activitat de l’empresa o de l’exercici professional individual.

e) Revocació de l’habilitació o autorització atorgada per
l’administració turística competent, o pèrdua dels efectes de la
declaració responsable d’inici d’activitat turística o la
comunicació prèvia presentades.

f) Clausura temporal o definitiva de l’establiment.

Article 109
Sancions

1. Les infraccions qualificades com a lleus seran sancionades
amb advertència o multa de fins a 4.000 euros.

L’advertència és procedent en els casos d’infraccions lleus
quan no hi hagi reincidència i, ateses les circumstàncies i el
criteri de proporcionalitat, quan no es consideri convenient la
imposició de multa.

2. Les infraccions qualificades com a greus seran sancionades
amb multa de 4.001 a 40.000 euros.

Com a sanció accessòria es pot imposar la suspensió
temporal de l’activitat de l’empresa o de l’exercici professional
o la clausura temporal de l’establiment.

3. Les infraccions qualificades com a molt greus seran
sancionades amb multa de 40.001 a 400.000 euros.

Com a sancions accessòries podran imposar-se la suspensió
temporal de l’exercici d’activitat de l’empresa o de l’exercici
professional, la revocació de l’habilitació atorgada per
l’Administració turística o la pèrdua dels efectes de la
declaració responsable d’inici d’activitat turística o la clausura
temporal o definitiva de l’establiment.

4. La revocació de subvencions o la suspensió al dret a
obtenir-les es podrà imposar com a sanció accessòria a les que
siguin procedents en els casos d’infraccions greus o molt greus.

 

Article 110
Gradació de les sancions

1. Les sancions que s’imposin per la comissió de les infraccions
tipificades seran graduades tenint en compte la naturalesa de la
infracció i les circumstàncies concurrents, atesos especialment
els criteris següents:

a) L’existència d’intencionalitat.

b) L’esmena durant la tramitació del procediment
sancionador de les anomalies que varen donar origen a la seva
incoació o a la reparació dels perjudicis causats.

c) La naturalesa dels perjudicis causats com també el risc
generat per a la salut o la seguretat de les persones.

d) El nombre de persones afectades.

e) La reincidència, quan no hagi estat tinguda en compte per
tipificar la infracció.

f) El benefici obtingut com a conseqüència de la infracció.

g) La posició de l’infractor en el mercat.

h) La categoria de l’establiment o les característiques de
l’activitat.

i) La transcendència del dany o el perjudici causat a la
imatge o als interessos turístics públics o privats.

j) Les repercussions per a la resta del sector turístic.

2. S’entén per reincidència la comissió en el termini d’un any de
més d’una infracció de la mateixa naturalesa quan així hagi estat
declarat per resolució ferma.

3. L’aplicació de la sanció ha de ser proporcionada a la gravetat
de la conducta infractora i ha d’assegurar que la comissió
d’infraccions no resulti més beneficiosa per a la persona
infractora que el compliment de les normes infringides. Només
a aquests efectes podran incrementar-se les quanties de les
multes previstes en l’article anterior fins al triple del preu dels
serveis afectats per la infracció.

Article 111
Prescripció de les sancions

1. Les sancions previstes en aquesta Llei prescriuen en els
terminis següents:

a) Les imposades per infraccions lleus, a l’any.
b) Les imposades per infraccions greus, als dos anys.
c) Les imposades per infraccions molt greus, als tres anys.

2. El termini de prescripció de les sancions s’ha de computar
des del dia següent a aquell en el qual la resolució per la qual
s’imposi la sanció adquireixi fermesa.

3. La prescripció de les sancions quedarà interrompuda per la
iniciació del procediment d’execució, i el termini de prescripció
s’ha de reprendre si el procediment està paralitzat més d’un mes
per causa no imputable a la persona infractora.
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Capítol III
Procediment sancionador i competència

Article 112
Òrgans competents

El titular competent en matèria de turisme de cada un dels
consells insulars, en l’àmbit territorial respectiu, o la persona o
persones en qui aquests deleguin, són competents per imposar
les sancions corresponents a totes les infraccions, llevat que
l’àmbit territorial de la infracció excedeixi del territori de l’illa
en la qual té competències.

El conseller competent en matèria de turisme del Govern de
les Illes Balears és l’òrgan que imposarà les sancions per
infraccions l’àmbit territorial de les quals superi el d’una illa.

Article 113
Procediment

El procediment administratiu per a la imposició de les
sancions establertes en aquesta Llei i l’exercici de la potestat
sancionadora s’han de dur a terme d’acord amb els principis
continguts en la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i d’acord amb el que disposa el Decret
14/1994, de 10 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament del
procediment a seguir per l’Administració de la Comunitat
Autònoma en l’exercici de la potestat sancionadora, i en allò
que no s’hi preveu, pel que estableix el Reial decret 1398/1993
o les normes que els substitueixin.

Article 114
Mesures provisionals

1. Quan es consideri necessari per assegurar l’eficàcia de la
resolució, per motius d’urgència, o per a una protecció
provisional dels interessos implicats, les accions o omissions
tipificades com a infracció en aquesta Llei poden donar lloc a
les mesures provisionals següents:

a) La suspensió temporal dels efectes de la declaració
responsable d’inici d’activitat turística, de la comunicació
prèvia o la suspensió dels títols, les llicències, les autoritzacions
o les habilitacions en virtut dels quals s’exerceixi l’activitat.

b) La clausura temporal de l’establiment.

c) La suspensió temporal, parcial o total de les activitats
d’intermediació turística i altres activitats no vinculades a un
establiment físic.

d) La suspensió temporal de l’exercici de la professió de
guia turístic.

2. Una vegada iniciat el procediment, l’òrgan competent per
resoldre pot adoptar mesures provisionals per assegurar
l’eficàcia de la resolució. També pot adoptar-les abans de l’inici
del procediment en casos d’urgència i per a la protecció
provisional dels interessos implicats; tot això en els termes dels
articles 72.1 i 72.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre.

3. Les mesures provisionals s’han d’adoptar amb audiència
prèvia de les persones interessades, en el termini màxim de deu
dies, perquè puguin aportar totes les alAlegacions, els documents
i les informacions que considerin convenients. No obstant això,
quan les mesures provisionals s’adoptin abans de la iniciació del
procediment sancionador, han de ser confirmades, modificades
o ratificades en l’acord d’iniciació del procediment després de
l’audiència de les persones interessades.

Capítol IV
Registre d’infraccions

Article 115
Anotació, cancelAlació i publicitat de les sancions

1. Les sancions definitives, sigui quina sigui la classe i la
naturalesa, han de ser anotades en el registre insular d’empreses,
activitats i establiments turístics corresponent.

2. Les anotacions es cancelAlaran d’ofici o a instància de part
transcorreguts un, dos o tres anys, segons es tracti de sancions
per infraccions lleus, greus o molt greus, des de la seva
imposició amb caràcter definitiu o quan la resolució
sancionadora sigui anulAlada per una sentència ferma en via
contenciosa administrativa.

3. S’expedirà certificat de les sancions anotades a les persones
interessades que el solAlicitin.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Disposició addicional primera

1. Es faculta el Consell de Govern perquè, en l’àmbit de les
seves competències, dicti les disposicions necessàries per
executar i desenvolupar el que es disposa en aquesta Llei.

2. Es faculten els consells insulars perquè, en l’àmbit de les
seves competències, dictin les disposicions necessàries per
executar i desplegar aquesta Llei.

3. Es faculta el Consell de Govern perquè, mitjançant decret,
actualitzi periòdicament la quantia de les multes compreses en
aquesta llei.

Disposició addicional segona

Els locals existents en establiments turístics o en parcelAles
vinculades amb autorització de l’administració turística
corresponent anteriorment a la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, i que tenguin accés únic i
independent des de la via pública, poden mantenir la seva
activitat i ser objecte de canvi d’ús i d’obres de conservació,
manteniment i reforma sense que els siguin d’aplicació els
principis d’ús exclusiu i unitat d’explotació disposats en els
articles 32 i 33 d’aquesta llei.
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Disposició addicional tercera

Els establiments turístics que en posar-se en funcionament
estiguin sotmesos a l’autorització de l’administració turística
competent, oberts al públic anteriorment al dia 1 de gener de
1998, estaran exempts, en cas que no la tenguin, d’obtenir la
llicència d’instalAlació, obertura i funcionament municipal
sempre que es donin els requisits següents:

a) Que abans del dia 1 de gener de 1998 comptassin amb
autorització turística.

b) Que presentin a l’administració competent en matèria
d’activitats la documentació redactada i signada per un tècnic
competent que reflecteixi el seu estat actual.

c) Que realitzin la corresponent declaració responsable
d’inici d’activitat.

La no-exigibilitat, si escau, de la llicència d’obertura
esmentada en cap àmbit administratiu no suposarà, en cap
moment, l’exempció de la subjecció a tota la normativa que
sigui aplicable als establiments turístics.

Disposició addicional quarta

1. Les solAlicituds de modernització d’establiments turístics
existents i que estiguin situats en sòl urbà o rústic, que es
presentin en el termini de cinc anys des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei i que tenguin per objecte la millora dels serveis
i les instalAlacions, així qualificades per l’administració turística
competent, mitjançant informe preceptiu i vinculant per a
l’obtenció de llicència municipal d’obres, quedaran
excepcionalment excloses dels paràmetres de planejament
territorial, urbanístics i turístics que, estrictament, impedissin
l’execució, sempre que tenguin per objecte potenciar la
desestacionalització, la recerca o la consolidació de nous
segments del mercat o millorar la qualitat, l’oferta, la seguretat,
l’accessibilitat o la sostenibilitat mediambiental dels
establiments turístics.

Es consideren millores qualssevol actuacions que vagin
destinades a la millora de l’establiment i a la potenciació o
incorporació de tot tipus de serveis.

S’entén per millora d’instalAlacions, a títol enunciatiu i no
exclusiu, les actuacions destinades a l’eliminació de barreres
arquitectòniques, la instalAlació d’escales d’emergència o
d’ascensors exteriors, el tancament de balcons, porxos o
distribuïdors dins un projecte de remodelació integral de façanes
i l’establiment de mesures de protecció mediambiental relatives
al consum d’aigua i energia o a la reducció i la millora del
tractament de residus i totes les relacionades amb la
climatització dels edificis.

També es pot incorporar qualsevol millora de serveis i
instalAlacions directament encaminada a aconseguir les finalitats
esmentades o per a la recerca o la consolidació dels nous
segments del mercat, de manera que es permet la reordenació o
reubicació de volums existents o l’aprofitament del subsòl.

En cap cas la millora de serveis i instalAlacions no pot
suposar l’augment de places, encara que sí la seva redistribució.

En el mateix tràmit, es pot incrementar el nombre de places
autoritzades segons el que estableix la disposició addicional
cinquena d’aquesta llei.

2. La modernització prevista en l’apartat anterior pot dur-se a
terme encara que això suposi un increment relatiu de la
superfície edificada i de l’ocupació, que no podrà excedir per a
establiments d’una i dues estrelles o una i dues claus en un 10
% de les existents, o permeses si aquestes són més grans que les
existents, ni suposar menyscapte dels serveis i les instalAlacions
ja implantats. Aquest percentatge no pot excedir en un 15 % per
a establiments de tres estrelles o tres claus, i en un 20 %, per a
establiments de quatre i cinc estrelles o quatre claus. Així
mateix, el propietari o titular de l’establiment turístic pot
solAlicitar la dispensa de les condicions requerides per a
l’augment de categoria, si escau, que siguin impossibles de
complir com a conseqüència de la realitat física de
l’establiment. En cap cas, el resultat final de les dispenses
concedides no pot suposar una desvirtuació de la categoria
pretesa.

3. D’acord amb les previsions dels apartats anteriors, es poden
dur a terme obres, ampliacions, reformes, demolicions i
reconstruccions parcials o totals en els edificis efectivament
destinats a l’explotació d’allotjaments turístics sempre que:

a) No suposin un increment superior als fixats en l’apartat
anterior de la superfície edificada i de l’ocupació existents, o
permeses si aquestes són més grans que les existents, sense
ocupar la separació a partions existents o mínima permesa, si
aquesta és menor.

b) Aquestes obres, ampliacions, reformes, demolicions o
reconstruccions parcials o totals no suposin un augment de
l’altura màxima existent o permesa si aquesta és major, excepte
en l’estrictament necessari per a la instalAlació d’equipaments
d’ascensor o ascensors, escales d’emergència, climatització,
telecomunicacions, eficiència energètica i homogeneïtzació
d’elements en cobertes.

c) Les edificacions resultants es destinin obligatòriament i
quedin vinculades a l’ús turístic.

d) S’acordi la implantació de les mesures de qualitat
previstes reglamentàriament.

e) En el cas de demolició total, el propietari o titular de
l’establiment d’allotjament turístic pot reconstruir l’establiment
i s’ha d’ajustar a les disposicions vigents en matèria de
seguretat, qualitat, accessibilitat, instalAlacions i climatització.

4. De conformitat amb el que estableix l’article 16 b del Reial
decret legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei del sòl, per a altres formes de compliment del
deure, en el cas de demolició i reconstrucció i als efectes del que
estableix aquest article, el propietari o titular de l’establiment
quedarà obligat a abonar a l’administració municipal competent
el 5 % del valor del pressupost d’execució material en el
moment de la solAlicitud. Es pot optar per abonar la quantitat
que resulti de forma fraccionada al llarg de deu anys, amb la
presentació prèvia de l’aval corresponent. Aquesta prestació
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s’ha de destinar obligatòriament a la millora de la zona turística
i de l’entorn.

5. A proposta del Consell de Govern, les administracions, que
decidiran en l’àmbit de les seves competències, poden aprovar,
amb proposta prèvia i motivada, que les obres, reformes,
ampliacions, demolicions i reconstruccions parcials o totals a
les quals es refereixen els apartats anteriors puguin suposar un
increment superior a un 20 % i inferior a un 40 % de
l’edificabilitat i l’ocupació, sempre que vagin destinades a
l’obertura d’establiments d’allotjament turístic, de categoria no
inferior a cinc estrelles i a més en resulti un marcat interès i una
conveniència notòria per la singularitat, importància i
significació pel fet d’estar elaborats per arquitectes, enginyers
o artistes de renom i prestigi internacional, o que es tracti
d’actuacions singulars o emblemàtiques, que han de ser objecte
d’un informe motivat realitzat per un comitè d’experts,
constituït a tal efecte.

6. El que s’estableix en els cinc apartats anteriors és íntegrament
aplicable a les empreses turístiques d’allotjament i empreses
turisticoresidencials. En el cas dels establiments de restauració,
esbarjo, entreteniment, esportiu, cultural o lúdic, es poden dur
a terme obres, ampliacions, reformes, demolicions i
reconstruccions parcials o totals que no suposin un increment
superior a un 10 % de l’edificabilitat existent a la parcelAla o de
la màxima permesa, si aquesta és major, sempre que les
actuacions esmentades tenguin per objecte potenciar la
desestacionalització, la recerca o la consolidació de nous
segments de mercat, augmentar la qualitat o la modernització
dels establiments i, especialment, la millora dels serveis i les
instalAlacions consistents a millorar les condicions de seguretat,
accessibilitat o qualitat, la qual cosa inclou l’eliminació de
barreres arquitectòniques, les escales o sortides d’emergència o
l’establiment de mesures de protecció mediambiental relatives
al consum d’aigua i energia, o la reducció i millora en el
tractament de residus.

Aquestes solAlicituds han de comptar amb l’informe previ,
preceptiu i vinculant de l’administració turística competent per
a l’obtenció de llicència municipal d’obres.

7. Els establiments turístics que hagin executat obres d’acord
amb el que estableix aquesta disposició queden legalment
incorporats al planejament com a edificis adequats i la seva
qualificació urbanística es correspondrà amb la seva volumetria
específica.

8. En aquells supòsits en què l’ampliació dels establiments es
produeixi per agregació de parcelAles limítrofes, l’edificabilitat
de la parcelAla agregada incrementarà la de la parcelAla resultant
i podrà destinar-se a serveis, usos complementaris de
l’establiment, instalAlacions esportives o habitacions per al
personal. En el cas que la parcelAla agregada no sigui limítrofa,
la seva edificabilitat també podrà transferir-se quan així ho
estableixi el planejament i, en tot cas, podrà destinar-se també
als mateixos usos assenyalats per a les parcelAles limítrofes.

9. L’increment d’edificabilitat i ocupació, com també
l’aprofitament del subsòl, és d’aplicació també a nous
establiments turístics, si les finalitats consisteixen en les
millores a què es refereix aquesta disposició.

10. Aquesta disposició no és aplicable una vegada esgotats els
límits de superfície edificada i ocupació que s’hi estableixen.

11. Les actuacions realitzades a l’empara d’aquesta disposició
en edificis que siguin béns d’interès cultural o catalogats han
d’observar en tot cas la normativa de patrimoni històric que els
siguin d’aplicació, i obtenir informe favorable de
l’administració competent insular o municipal.

Disposició addicional cinquena

1. S’estableix un procediment de caràcter extraordinari per a la
regularització de les places turístiques de què disposin les
empreses turístiques d’allotjament situades en el territori de les
Illes Balears que estiguin autoritzades i inscrites en el Registre
General d’Empreses, Activitats i Establiments Turístics abans
de l’1 de gener de 2012 i es trobin en alguna o algunes de les
situacions següents:

a) Increment d’unitats o places d’allotjament en relació amb
les autoritzades.

b) Modificació de la superfície del sòl tinguda en compte per
al compliment de la superfície mínima del solar per plaça
segons el projecte i la parcelAla en virtut de la qual es va atorgar
l’autorització.

c) Adaptació referent al còmput del nombre de places en
relació amb la situació de fet que reflecteixin una discrepància
entre la capacitat real i l’autoritzada de les unitats d’allotjament.

d) Edificis independents d’un establiment existent, ubicats
en parcelAles limítrofes o no limítrofes però situades en una
distància màxima de 200 m i que hagin estat explotats com a
part d’aquest, amb independència de l’ús del sòl.

2. La regularització s’ha d’efectuar mitjançant operacions
d’adquisició de les places necessàries, d’acord amb el que
estableix l’article 88 d’aquesta Llei, practicades a través de
l’organisme gestor de les places turístiques previst en l’article
91.

3. El resultat de la regularització no pot suposar que la relació
entre el nombre de places i els metres quadrats de superfície de
solar exigit en el seu moment sigui inferior al 75 % de la
legalment autoritzada.

4. En el termini d’un any, comptador des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, els titulars de l’explotació o els propietaris,
indistintament, dels establiments turístics afectats han de
presentar la solAlicitud d’autorització de les places turístiques,
a la qual s’ha d’adjuntar una declaració responsable que
inclogui una memòria descriptiva de l’estat actual de
l’establiment.

5. Atenent el caràcter extraordinari del procediment, durant la
seva tramitació, l’administració turística competent únicament
ha de comprovar el compliment dels requisits establerts en
l’apartat 4 d’aquesta disposició i també les normes referides a
la classificació de l’establiment. En aquest últim cas pot
dispensar de determinats requisits de classificació els
establiments, ponderant-ne les característiques especials o les
circumstàncies concurrents.
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6. El termini per resoldre aquest procediment és de sis mesos.
Una vegada transcorregut aquest termini la solAlicitud s’entendrà
estimada.

Disposició addicional sisena

1. Tots els hostals, hostals-residència, pensions, posades, cases
d’hostes, campaments de turisme i càmpings, habitatges
turístics de vacances, i habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques i qualsevol altre tipus d’allotjament
establert legalment, com també els hotels d’una i dues estrelles
i els apartaments turístics d’una i dues claus, han de superar els
plans de modernització i qualitat a què es refereix el capítol III
del títol IV d’aquesta Llei que estiguin vigents en el termini de
quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei o, si escau,
des de l’aprovació del corresponent pla de modernització i
qualitat.

2. Transcorregut aquest termini sense que algun dels
establiments a què es refereix l’apartat anterior hagi superat els
corresponents plans de modernització i qualitat, l’Administració
turística iniciarà d’ofici l’expedient per donar de baixa temporal
l’establiment esmentat en aplicació del que disposa l’article 86
d’aquesta llei.

Disposició addicional setena

A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, i respecte als
allotjaments turístics configurats dins el grup d’allotjament
hoteler per l’article 39, i del grup apartaments turístics per
l’article 41, només es poden inscriure nous establiments que
siguin apartaments amb categoria mínima de tres claus o bé
establiments hotelers de categoria mínima de quatre estrelles,
els hotels de ciutat de tres estrelles, els hotels d’interior, i
qualsevol altre grup que pugui crear-se reglamentàriament.

Sí que podran inscriure’s les empreses comercialitzadores
d’estades turístiques en habitatges, la resta d’establiments
d’allotjament turístic, les empreses turisticoresidencials i aquells
hotels, hotels apartament i apartaments turístics existents que
augmentin de categoria o canviïn de grup mantenint una
categoria similar, encara que no arribin a la categoria de quatre
estrelles i de tres claus.

Disposició addicional vuitena

Els hostals, hostals-residència, pensions, posades, cases
d’hostes, campaments de turisme o càmpings, habitatges
turístics de vacances, habitatges objecte de comercialització
d’estades turístiques, i qualsevol altre tipus d’allotjament
establert legalment i existent en el moment de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei podran mantenir la seva categoria o convertir-se
en altres empreses d’allotjament turístic sempre que compleixin
els requisits exigits en aquesta Llei i en la normativa que els
sigui d’aplicació per adquirir la condició esmentada, i han de
superar els plans de modernització existents o que s’estableixin.

Disposició addicional novena

En tots els tipus de sòl rústic, amb independència del seu
grau de protecció, estarà permesa l’oferta d’establiments
d’allotjament de turisme rural en els termes establerts en la
secció 3a del capítol II del títol III d’aquesta Llei, sense que
sigui necessària la declaració d’interès general, llevat de quan
es tracti d’un nou hotel rural, que sí que haurà de fer el tràmit
esmentat.

Disposició addicional desena

L’ús turístic estarà permès en els edificis catalogats i ubicats
en qualsevol tipus de sòl, amb informe previ, favorable i
vinculant de l’administració competent en matèria turística i de
l’administració competent en matèria de patrimoni.

També estarà permès l’ús turístic en edificacions que
tenguin o hagin tingut ús militar.

Disposició addicional onzena

Qualsevol persona o empresa interessada pot solAlicitar a
l’administració turística competent un informe sobre la viabilitat
jurídica o tècnica d’un projecte d’activitat o establiment turístic
dels que regula aquesta llei.

Disposició addicional dotzena

Per a la tramitació de qualsevol autorització o informe,
regulat en aquesta Llei, que sigui necessari per a la posterior
obtenció d’una llicència municipal d’obres o d’activitats, s’ha
de presentar la documentació preceptiva, redactada per un tècnic
competent.

Disposició addicional tretzena

Qualsevol referència que en la legislació de les Illes Balears
es faci als plans directors insulars d’ordenació de l’oferta
turística s’entendrà feta, des de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
als plans d’intervenció en àmbits turístics.

Disposició addicional catorzena

Els titulars dels establiments turístics que es donin de baixa
definitiva de manera voluntària han de comunicar a
l’Administració turística, en el mateix moment de comunicar la
baixa, si les places turístiques s’han transmès a un tercer o
queden a disposició de l’Administració.

Disposició addicional quinzena

Quan les disposicions d’aquesta llei afectin béns integrants
del patrimoni cultural o declarats béns d’interès cultural o
catalogats serà d’aplicació preferent la legislació específica de
patrimoni cultural.

Disposició addicional setzena

Les estacions nàutiques es configuren com a elements
potenciadors de la desestacionalització del turisme nàutic, i el
seu règim jurídic serà el que estableix el capítol III del títol IV
de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears,
o la normativa que la substitueixi.
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Disposició addicional dissetena

En el termini màxim d’un any des de l’aprovació definitiva
del Pla Integral de Turisme de les Illes Balears els consells
insulars i els municipis han d’iniciar la tramitació de l’aprovació
dels seus plans de desenvolupament turístic i, si escau, les
ordenances municipals necessàries per executar-los.

Disposició addicional divuitena

Els guies de turisme que aportin un certificat de competència
o un títol de formació exigit per un altre estat de la Unió
Europea vàlid per accedir a la professió de guia turístic o per
exercir-la, o que es trobin en les situacions que es regulen en els
punts 3, 4 o 6 de l’article 21 del Reial decret 1837/2008, poden
accedir a la professió de guia turístic a les Illes Balears i
exercir-la. Malgrat l’anterior, les persones interessades que es
trobin en la situació que estableix l’article 22 del Reial decret
1837/2008 han d’escollir entre fer un període de pràctiques o
superar una prova d’aptitud, d’acord amb la regulació que
l’òrgan competent en matèria de turisme estableixi respecte
d’això mitjançant la corresponent ordre de desenvolupament.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Disposició transitòria primera

Fins que no es desplegui reglamentàriament aquesta Llei,
serà d’aplicació la normativa turística vigent en tot allò que no
la contradigui.

Disposició transitòria segona

Les competències atribuïdes per l’Estatut d’Autonomia als
consells insulars i esmentades en aquesta Llei que necessitin el
traspàs de mitjans materials i econòmics per al seu exercici
seran exercides per la conselleria competent del Govern de les
Illes Balears fins que aquest traspàs es produeixi.

Disposició transitòria tercera

1. Totes les autoritzacions prèvies atorgades abans de l’entrada
en vigor del Decret 60/2009, de 25 de setembre, pel qual
s’estableixen la unificació dels procediments i la simplificació
dels tràmits en matèria turística, i també la declaració
responsable d’inici de les activitats turístiques, que per
problemes de gestió urbanística o viabilitat econòmica no hagin
estat desenvolupades, podran executar-se en el termini de dos
anys des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

2. A les esmentades actuacions els aplicable, si escau, la
normativa sobre intercanvi de places que sigui vigent en el
moment en què es va solAlicitar l’autorització prèvia, i en cap
cas no hauran d’aportar-se places turístiques que en el seu
moment ja es varen aportar, llevat que el projecte que es
pretengui executar prevegi un nombre superior de places a
l’inicialment previst.

3. Els projectes que s’acullin a aquesta disposició es
desenvoluparan d’acord amb les normes que els siguin
d’aplicació en el moment de la seva execució, llevat del que
estableix l’apartat anterior.

Disposició transitòria quarta

Fins que els plans territorials insulars de Mallorca i
d’Eivissa i Formentera s’adaptin a aquesta Llei, en els àmbits
delimitats com a zona turística, el planejament se subjectarà al
règim transitori següent:

1. En sòl urbà i urbanitzable amb pla parcial definitivament
aprovat, excepte per a les operacions de reconversió previstes en
aquesta Llei i per als plans especials o de revaloració de les
zones turístiques i en els altres supòsits articulats en aquesta
Llei, el planejament ha de mantenir com a màxim les densitats
de població previstes en el moment de l’aprovació definitiva
dels POOT. A aquests efectes, el canvi de qualificació d’una
parcelAla que tengui assignat solament l’ús turístic per una altra
que comporti l’ús residencial haurà de fixar un índex
d’intensitat d’ús que garanteixi que no es produirà increment de
població.

2. La normativa reguladora prohibirà la implantació dels usos
que es considerin incompatibles pel seu caràcter molest i
pertorbador amb el de les zones per a allotjaments turístics i
residencials.

3. Llevat de les zones delimitades com a aptes per a hotels de
ciutat i del que disposa l’article 48 d’aquesta Llei, no s’admet
l’ús d’allotjament turístic i el residencial com a compatibles en
una mateixa parcelAla.

4. En sòl urbà, urbanitzable o, justificadament, en una àrea de
transició en sòl rústic, es podran delimitar zones de reserva i
dotacional per corregir les manques dotacionals de la zona
turística o aportar sòl per a operacions d’intercanvi
d’aprofitament (residencial o turístic) o de reconversió.

Disposició transitòria cinquena

Fins a l’aprovació de la disposició reglamentària que ho
reguli, serà d’aplicació el que disposa l’article 32 d’aquesta Llei,
sempre que l’ús compatible i secundari no estigui expressament
prohibit per l’instrument de planejament corresponent i la
superfície edificada del qual no superi el 30% de la total de
l’establiment.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Disposició derogatòria

1. Queden derogades:

a) La Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les
Illes Balears.

b) La Llei 2/2005, de 22 de març, de comercialització
d’estades turístiques en habitatges.

c) Els articles 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, la
disposició addicional tercera i la disposició final segona de la
Llei 4/2010, de 16 de juny, de mesures urgents per a l’impuls de
la inversió a les Illes Balears.
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d) L’article 15 i la disposició addicional de la Llei 10/2010,
de 27 de juliol, de mesures urgents relatives a determinades
infraestructures i equipaments d’interès general en matèria
d’ordenació territorial, urbanisme i d’impuls a la inversió.

e) L’article 5 de la Llei 12/2010, de 12 de novembre, de
modificació de diverses lleis per a la transposició a les Illes
Balears de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de desembre, del
Parlament Europeu i del Consell, relativa als serveis al mercat
interior.

f) El Decret 54/1995, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pla
Director Sectorial d’Ordenació de l’Oferta Turística de l’Illa de
Mallorca.

g) El Decret 42/1997, de 14 de març, pel qual s’aprova el
Pla Director Sectorial d’Ordenació de l’Oferta Turística de les
Illes d’Eivissa i Formentera.

h) Els articles 5.2, 5.3, 8, 11, 12, 13 i les disposicions
transitòries primera i segona del Decret 112/1996, de 21 de
juny, pel qual es regula l’habilitació de guia de turisme de les
Illes Balears.

i) L’Ordre del conseller de Turisme de 26 de maig de 1997
per la qual es desenvolupen alguns aspectes del Decret
112/1996, de 21 de juny.

2. Igualment queden derogades totes les disposicions de rang
igual o inferior que s’oposin al que disposi aquesta Llei, la
contradiguin o hi siguin incompatibles.

DISPOSICIONS FINALS

Disposició final primera

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

Disposició final segona

El Govern de les Illes Balears adoptarà totes les mesures que
siguin necessàries perquè l’Oficina Única de l’Administració
Turística entri en funcionament en el termini de dos anys des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final tercera

En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, l’administració turística competent aprovarà la
norma de desenvolupament reglamentari de la comercialització
d’estades turístiques en habitatges.

Disposició final quarta

En el termini màxim de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, els consells insulars de les Illes Balears hauran
d’iniciar la tramitació per a l’adaptació dels seus respectius
plans territorials insulars a les disposicions d’aquesta llei.

Els consells insulars han d’iniciar la redacció dels plans
d’intervenció en àmbits turístics en el termini de sis mesos des
de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final cinquena

L’administració turística competent aprovarà les normes per
les quals s’adaptin el Decret 13/2011, de 25 de febrer, pel qual
s’estableixen les disposicions generals necessàries per facilitar
la llibertat d’establiment i de prestació de serveis turístics, la
declaració responsable i la simplificació dels procediments
administratius en matèria turística, i el Decret 20/2011, de 18 de
març, pel qual s’estableixen les disposicions generals de
classificació de la categoria dels establiments d’allotjament
turístic en hotel, hotel apartament i apartament turístic de les
Illes Balears, a les disposicions d’aquesta llei, en el termini
màxim de sis mesos des que entri en vigor. 

Palma, 11 de maig de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado Truyols.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3601/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general educativa. (Mesa de 16 de maig de
2012).

Palma, a 16 de maig 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 Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, sobre les retallades en matèria educativa.

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 3612/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 2784/12, relativa a
política general en matèria de polítiques actives d'ocupació.
(Mesa de 16 de maig de 2012).

Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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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
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
2784/12, relativa a política general en matèria de polítiques
actives d'ocupació, la moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar, en convergència amb els països de la Unió
Europea, fins a l'1,1% del PIB els recursos econòmics destinats
a polítiques actives d’ocupació.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a incrementar, en convergència amb els països de la Unió
Europea, fins al 0,25% del PIB, els recursos destinats a
formació professional per l’ocupació, garantint que la formació
arribi al 25% dels treballadors aturats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a garantir la suficiència per al 2012 dels recursos econòmics
necessaris per al finançament de l’actual règim de prestacions
per a l’atur.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a defensar l’àmbit competencial de gestió de les
polítiques actives d’ocupació a les nostres illes i l’equilibri
acordat fins el 2011, en la disponibilitat dels recursos econòmics
existents que en cap cas no poden ser inferiors als rebuts el
2011.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aportar l’1,1% del PIB, en recursos propis
destinats a polítiques actives d’ocupació a la nostra comunitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a concertar amb els agents econòmics i socials el Pla
d’ocupació 2012-2016, amb l’objectiu d’establir les mesures
necessàries d’acció pública i privada que permetin assolir un
compromís públic d’objectiu, ferm i concret, de reducció de
l’atur interanual i de l’atur dels joves de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer real el seu compromís amb els ciutadans de
les nostres illes de lluita contra l’atur, habilitant els recursos
econòmics que de manera extraordinària, possibilitin acordar,
de manera concertada, mesures d’urgència per a l’accés al
treball dels colAlectius amb especials dificultats, joves i aturats
de llarga durada sense prestacions.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir que els ingressos econòmics lligats a
l’exercici de les competències en matèria laboral es destinin
íntegrament a polítiques actives d’ocupació.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar, amb la colAlaboració d'institucions,
empreses i sindicats, en el termini de 3 mesos, un pla de
formació en alternança que arribi al 50% dels joves en atur de
les nostres illes.

10. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a garantir l’existència del personal i dels mitjans
necessaris perquè el servei públic d’orientació pugui atendre
com a mínim el 60% dels treballadors en atur de les nostres
illes.

11. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a articular un programa de segona oportunitat,
d’acord amb els ajuntaments i les escoles d’adults, per
possibilitar l’accés de totes les persones aturades a la formació
d’estudis secundaris, especialment pel que fa als estudis
obligatoris i així esdevenir en una eina contra l'abandonament
escolar.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a establir un programa de beques per a la formació,
per tal de garantir que les dificultats econòmiques no
impossibilitin la formació professional dels joves sense
prestacions, en atur.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aprovar des de la concertació social i l’acord amb
ajuntaments i consells insulars, un pla extraordinari i urgent de
contractació de treballadors en atur de llarga durada que hagin
esgotat les prestacions, i tenguin càrregues familiars, i que pugui
iniciar-se el mes d’octubre del 2012.

14. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restituir el programa d’Agents de
Desenvolupament Local a les nostres illes, d’acord amb els
ajuntaments, amb l’objectiu d'impulsar des de l’àmbit local, el
més proper als ciutadans, emprenedors i empreses, totes les
oportunitats de creació d’ocupació.

15. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restituir el programa d’intermediació, com a
servei clau per respondre de manera estratègica i eficient a les
demandes laborals de les empreses de les nostres illes.

16. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restituir els fons públics de suport al treball
autònom a la nostra comunitat, atesa la insuficiència constatada
de la llei de suport a l’emprenedor de les Illes Balears pel
manteniment de l’afiliació al règim d’autònoms a les nostres
illes.

17. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar del seu pla per a l’equilibri econòmic de
les Illes Balears 2012, la indisponibilitat del crèdit d'1,1 milions
d’euros del SOIB.

Palma, a 11 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 3384/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a unitat bàsica de salut
d'Establiments. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3385/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a cafeteria del Palma Arena. (Mesa
de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3410/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a comparativa amb Suïssa.
(Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3411/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a inversions al municipi
d'Inca. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3460/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçament de metges a Eivissa. (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3461/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a estalvi previst amb el tancament dels hospitals
públics. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3462/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXVIII). (Mesa de 16 de
maig de 2012).

RGE núm. 3463/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXIX). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3464/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XL). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3465/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XLI). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3466/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
desplaçaments de metges a Menorca. (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3467/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXVIII). (Mesa de 16 de
maig de 2012).

RGE núm. 3468/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXIV). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3469/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXV). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3470/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXVI). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3471/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXVII). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3472/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXII). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3473/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXIII). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3474/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXIV). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3475/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXV). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3476/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXVI). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3477/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXVII). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3478/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXVII). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3479/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXVIII). (Mesa de 16 de maig
de 2012).
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RGE núm. 3480/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXIX). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3481/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXX). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3482/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXXI). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3483/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXII). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3484/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXIII). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3485/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXIV). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3486/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXV). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3487/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXVI). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3488/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XVII). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3489/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XVIII). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3490/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XIX). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3491/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XX). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3492/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XXI). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3493/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XIII). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3494/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XIV). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3495/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XV). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3496/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XVI). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3497/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (X). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3498/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XI). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3499/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (XII). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3500/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (V). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3501/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (VI). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3502/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (VII). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3503/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (VIII). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3504/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (IX). (Mesa de 16 de maig de
2012).
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RGE núm. 3505/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (I). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3506/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (II). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3507/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (III). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3508/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic. Educació (IV). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3530/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a ajuts per a la promoció
d'ocupació autònoma. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3574/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a gran superfície comercial a Sant
Antoni de Portmany. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3606/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
dinamitzar el comerç  minorista. (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3607/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
conveni amb ISBA. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3608/12, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
bonificació del cent per cent de la Seguretat Social. (Mesa de
16 de maig de 2012).

Palma, a 16 de maig 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és el termini previst per realitzar el trasllat de la unitat
bàsica de salut d'Establiments des de l'actual ubicació a la
carretera d'Esporles 169, al casal de barri, carretera d'Esporles
36?

I quines seran les plantes que utilitzaran per a la ubicació de
la unitat bàsica de salut al casal de barri?

Palma, a 8 de maig 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quina és la fórmula d'explotació de la cafeteria del Palma
Arena i les bases jurídiques de la relació entre el gestor del
servei de cafeteria i l'ens públic titular del Palma Arena?

Palma, a 4 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Va tenir ocasió el Sr. Conseller de recollir dades
comparatives enter l'educació a la Confederació Helvètica i a les
Illes Balears en qüestions com, per exemple, el salari dels
docents, el nombre de mestres per alumne, el d'alumnes per
aula?

Palma, a 8 de maig 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha fet el Govern, o coneix algun moviment del PP, per
condicionar les inversions governamentals d'Inca segons quina
sigui l'actitud del Sr. Batle en la defensa de la llengua del país
(tal i com afirma el Sr. Pastor, vicepresident de la Junta
Regional del PP, diputat del Parlament i batle de Manacor, en
unes declaracions publicades el 25 d'abril al Diario de
Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Relació de desplaçaments (còmput de vegades i
especialitats) de metges especialistes de Son Espases a
l'Hospital de Can Misses l'any 2011.

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 escrita.

Quin és l'estalvi exacte que s'aconseguirà, segons el Govern,
amb el tancament dels hospitals Joan March i Hospital General?

Palma, a 9 de maig de 2012.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socias.

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.

Com afectarà la reordenació dels camps d'aprenentatge
prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears
a l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Com afectarà la reordenació dels camps d'aprenentatge
prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears
a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Com afectarà la reordenació dels camps d'aprenentatge
prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears
a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Com afectarà la reordenació dels camps d'aprenentatge
prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears
a l'illa de Formentera?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Relació de desplaçaments (còmput de vegades i
especialitats) de metges especialistes de Son Espases a
l'Hospital Mateu Orfila l'any 2011.

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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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.

Com afectarà la reordenació dels EOEP (equips d'orientació
educativa i psicopedagògica) prevista en el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears a l'illa de Formentera?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Com afectarà la reordenació dels EAP (equips d'atenció
psicopedagògica) prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de
les Illes Balears a l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Com afectarà la reordenació dels EAP (equips d'atenció
psicopedagògica) prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de
les Illes Balears a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Com afectarà la reordenació dels EAP (equips d'atenció
psicopedagògica) prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de
les Illes Balears a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 escrita.

Com afectarà la reordenació dels EAP (equips d'atenció
psicopedagògica) prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de
les Illes Balears a l'illa de Formentera?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Com afectarà la reordenació dels centres de formació del
professorat prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les
Illes Balears a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Com afectarà la reordenació dels centres de formació del
professorat prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les
Illes Balears a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Com afectarà la reordenació dels centres de formació del
professorat prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les
Illes Balears a l'illa de Formentera?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Com afectarà la reordenació dels EOEP (equips d'orientació
educativa i psicopedagògica) prevista en el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears a l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Com afectarà la reordenació dels EOEP (equips d'orientació
educativa i psicopedagògica) prevista en el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Com afectarà la reordenació dels EOEP (equips d'orientació
educativa i psicopedagògica) prevista en el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Quina quantitat s'espera estalviar el Govern de els Illes
Balears de la suspensió d'ajudes econòmiques individuals en
matèria educativa a l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Quina quantitat s'espera estalviar el Govern de els Illes
Balears de la suspensió d'ajudes econòmiques individuals en
matèria educativa a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Z)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de els Illes
Balears de la suspensió d'ajudes econòmiques individuals en
matèria educativa a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de els Illes
Balears de la suspensió d'ajudes econòmiques individuals en
matèria educativa a l'illa de Formentera?
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Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AB)
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.

Com afectarà la reordenació dels centres de formació del
professorat prevista en el Pla per a l'equilibri econòmic de les
Illes Balears a l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AC)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació dels premis acadèmics com el de
batxillerat i el d'ESO a l'illa de Formentera?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AD)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la suspensió de subvencions a les vacances escolars
a l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AE)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la suspensió de subvencions a les vacances escolars
a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AF)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la suspensió de subvencions a les vacances escolars
a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AG)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la suspensió de subvencions a les vacances escolars
a l'illa de Formentera?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AH)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació d'ajudes i subvencions a entitats locals
i associacions per a l'execució de programes com el PISE i el
CAPI a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AI)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació d'ajudes i subvencions a entitats locals
i associacions per a l'execució de programes com el PISE i el
CAPI a l'illa de Formentera?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AJ)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació dels premis acadèmics com el de
batxillerat i el d'ESO a l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AK)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació dels premis acadèmics com el de
batxillerat i el d'ESO a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació dels premis acadèmics com el de
batxillerat i el d'ESO a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AM)
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.

Quants inspectors i inspectores interins es pensen reduir a
l'illa d'Eivissa?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AN)
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.

Quants inspectors i inspectores interins es pensen reduir a
l'illa de Formentera?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AO)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació d'ajudes i subvencions a entitats locals
i associacions per a l'execució de programes com el PISE i el
CAPI a l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AP)
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 quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la cancelAlació d'ajudes i subvencions a entitats locals
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i associacions per a l'execució de programes com el PISE i el
CAPI a l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AQ)
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.

Com afectarà a l'illa de Formentera la declaració de crèdit
indisponible en la secció de l'IBDONA?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AR)
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.

Quants inspectors i inspectores interins es pensen reduir a
l'illa de Mallorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AS)
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.

Quants inspectors i inspectores interins es pensen reduir a
l'illa de Menorca?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AT)
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.

Com afectarà a l'illa d'Eivissa la declaració de crèdit
indisponible en la secció d'Educació?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AU)
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.

Com afectarà a l'illa de Formentera la declaració de crèdit
indisponible en la secció d'Educació?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AV)
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.

Com afectarà a l'illa de Mallorca la declaració de crèdit
indisponible en la secció de l'IBDONA?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AX)
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.

Com afectarà a l'illa de Menorca la declaració de crèdit
indisponible en la secció de l'IBDONA?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AY)
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.

Com afectarà a l'illa d'Eivissa la declaració de crèdit
indisponible en la secció de l'IBDONA?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AZ)
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.

A quines partides concretes dels capítols 4, 6 i 7 del
pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
2012 afecta la declaració de crèdit indisponible 5,8 Mi en la
secció d'Educació?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BA)
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.

A quines partides concretes dels capítols 4, 6 i 7 del
pressupost de la comunitat autònoma de les Illes Balears de
2012 afecta la declaració de crèdit indisponible 0,6 Mi en la
secció de l'IBDONA?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BB)
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.

Com afectarà a l'illa de Mallorca la declaració de crèdit
indisponible en la secció d'Educació?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BC)
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.

Com afectarà a l'illa de Menorca la declaració de crèdit
indisponible en la secció d'Educació?

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BD)
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 escrita.

En data 30-04-2011 el BOIB publicava la Resolució de la
consellera de Turisme i Treball de 26 d'abril de 2011 per la qual
s'aprova al convocatòria per concedir ajuts destinats a
promocionar l'ocupació autònoma, i ajuts consistents en
l'abonament de les quotes de la Seguretat Social a les persones
amb discapacitat perceptores de la prestació per desocupació en
la modalitat de pagament únic.

Així mateix, en data 21-10-2011 el BOIB publicava la
Resolució de la interventora general per la qual s'ordena la
publicació de la informació que consta en la base de dades de
subvencions i d'ajudes públiques de la comunitat autònoma de
les Illes Balears relativa a la concessió de subvencions i d'ajudes
públiques del tercer trimestre de 2011.

Ens pot dir la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació en quin punt de la tramitació es troben
aquests ajuts?

Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BE)
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 escrita.

Atesa al recent instalAlació d'una gran superfície comercial
a la finca de Sa Tanca Vella, al poble de Sant Antoni de
Portmany (municipi del mateix nom), a l'illa d'Eivissa, sota la
denominació "LIDL", demanam a la Vicepresidència
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Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació resposta
escrita a les preguntes següents:

1. És coneixedora la Direcció General de Comerç i Empresa que
aquesta instalAlació incompleix amb escreix la superfície
màxima possible de venda al públic a l'illa d'Eivissa?

2. Ha efectuat la Direcció General de Comerç i Empresa alguna
inspecció al respecte?

3. En cas negatiu, a què espera la Direcció General de Comerç
i Empresa per dur-la a terme?

4. En cas afirmatiu d'inspecció, quin ha estat el resultat i quines
actuacions administratives se'n deriven?

5. S'ha solAlicitat algun tipus de llicència autonòmica per part de
l'empresa titular de la instalAlació?

6. En quin estat es troba la seva tramitació, en cas afirmatiu?

7. Coneix la Direcció General de Comerç i Empresa quin tipus
de llicència ha atorgat l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany? Sap si contravé la legislació balear vigent sobre
comerç?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BF)
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.

Atès que segons les dades de l'INE les vendes del comerç
minorista durant el mes de març han baixat un 0,61% a les Illes
Balears respecte al març del 2011, quines mesures té previstes
el Govern de les Illes Balears per dinamitzar aquest sector tan
important per a l'economia de la nostra comunitat?

Palma, a 9 de maig de 2012.
La diputada: 
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)
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.

El vicepresident econòmic va signar un conveni amb ISBA
per posar en marxa una línia extraordinària de finançament per
donar liquiditat a les PIME proveïdores de la CAIB i de l'Ib-
salut. Quins resultats s'han obtingut a través d'aquesta
iniciativa?

Palma, a 9 de maig de 2012.
La diputada: 
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BH)
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.

Vicepresident econòmic, ens pot explicar, detallant la
partida pressupostària, en què consisteix la mesura de bonificar
el cent per cent de la Seguretat Social a aquells empresaris que
mantinguin d'alta els fixos discontinus durant els mesos de març
i novembre?

Palma, a 9 de maig de 2012.
La diputada: 
Maria Pilar Sansó i Fuster.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3717/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
alAlegacions a la Llei de turisme balear. (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3718/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons de competitivitat de l'any 2011. (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3719/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
mesures per difondre el patrimoni cultural del Museu de
Mallorca. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3720/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a certamen
internacional Maremostra. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3721/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reforestació de zones incendiades. (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3722/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a prevenció d'incendis. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3723/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de la Llei de caça i pesca fluvial. (Mesa
de 16 de maig de 2012).
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RGE núm. 3724/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel José
Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
bonificació de les quotes de treballadors fixos discontinus.
(Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3725/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a canvis
operatius al GEIBSAU. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3726/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaració de servei públic de la línia Menorca-Madrid. (Mesa
de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3727/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a declaracions de béns patrimonials. (Mesa
de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3728/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a acomiadaments de persones amb
discapacitats. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3729/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retrocessos durant el darrer any (I). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3730/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
retrocessos durant el darrer any (II). (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3731/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos
durant el darrer any (III). (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3732/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a retrocessos durant el darrer any (IV). (Mesa de 16
de maig de 2012).

RGE núm. 3733/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a retrocessos
durant el darrer any (V). (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3734/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francina
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a retrocessos durant el darrer any (VI). (Mesa de 16 de maig
de 2012).

Palma, a 16 de maig 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 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 de les
alAlegacions presentades a la Llei de turisme balear en el tràmit
d'audiència, que han estat incorporades al text del projecte de
llei?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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

Quina és la situació actual del Fons de competitivitat de
l'any 2011 que pertoquen a la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Durant el tancament per obres del Museu de Mallorca,
quines mesures s'han impulsat per continuar amb la difusió del
seu patrimoni cultural?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
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Com valora el Govern de les Illes Balears el primer
certamen internacional de cinema Maremostra, celebrat a Palma
recentment?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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.

Quines tasques de reforestació de les zones incendiades
porta a terme el Govern de les Illes Balears?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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.

Quines mesures té previstes la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Ordenació per a la prevenció d'incendis per a
aquest estiu?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.

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.

Quins són els objectius de la modificació de la Llei balear de
caça i pesca fluvial que coordina la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori amb tots els consells insulars?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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

Ens pot informar el Govern sobre la mesures que ha
impulsat en relació amb la presentació d'una esmena al text de
la reforma laboral per tal de bonificar el cent per cent de les
quotes que ha d'aportar a la Seguretat Social qualsevol
empresari per als treballadors fixos discontinus contractats els
mesos de març i novembre?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel José Martí i Ballester.

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.

Quins canvis operatius es realitzen per part del Govern de
les Illes Balears al GEIBSAU?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

En quins termes es concreta la declaració de servei públic de
la línia Menorca-Madrid?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Sr. President, per què no ha lliurat la seva declaració de béns
patrimonials i activitats?
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Palma, a 16 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.

Està dins els criteris del Govern de les Illes Balears
acomiadar persones amb discapacitat?

Palma, a 16 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar Social, com
valora els retrocessos en matèria de salut que s'han produït
durant el darrer any?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, com valora
els retrocessos en matèria de drets lingüístics que s'han produït
durant el darrer any?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, com valora els
retrocessos en matèria d'administracions públiques que s'han
produït durant el darrer any?

Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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.

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, com
valora els retrocessos en matèria de protecció del territori que
s'han produït durant el darrer any?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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.

Sr. Conseller de Presidència, com valora els retrocessos en
matèria de pluralisme i independència dels professionals d'IB3
que s'han produït durant el darrer any?

Palma, a 15 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, 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 l'empobriment dels ciutadans de
les Illes Balears que s'ha produït durant el darrer any?
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Palma, a 15 de maig de 2012.
La diputada:
Francina Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3455/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ingerències del Govern en la gestió de l'Ens, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3456/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
independència dels professionals del periodisme, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3457/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens Públic (I), a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3458/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a capital
privat a l'Ens Públic (II), a contestar davant la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3459/12, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència
i quota de pantalla, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3531/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Pla d'equilibri del Govern, a contestar
davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3557/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a finalització
del contracte amb la Federació de futbol, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 de maig de
2012).

RGE núm. 3558/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a visites a la web, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3559/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a programa de les festes de Sant Joan 2012, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3560/12, de l'Hble. Sr. Diputat José María
Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a premi rebut pel programa Gabinet de crisi d'IB3
Ràdio, a contestar davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3561/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
d'IB3, a contestar davant la Comissió de control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3562/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a documental La ciutat esvaïda, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears de 10 de maig de 2012).

RGE núm. 3563/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
creació d'IB%, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears de 10 de maig de 2012).

Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Com valora el Sr. Director General les ingerències que, de
manera directa i/o indirecta, efectua el Govern de les Illes
balears en la gestió i la direcció de l'Ens, així com en la ràdio i
la televisió públiques que en depenen?
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Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

S'està respectant per part de la Direcció de l'Ens Públic i els
directius de ràdio i televisió la independència dels professionals
del periodisme a IB3 i hi ha hagut casos d'interferència o
imposició de criteris?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quines conseqüències tendrà per a IB3, ràdio i televisió, en
tant que servei públic, la privatització i la introducció de capital
privat a l'Ens Públic, tal com ha insinuat el Govern?

Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Amb el nou model de televisió pública autonòmica
incorporant capital privat, quin paper tendrà el Govern en
relació amb la viabilitat econòmica de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quin grau de consideració han de merèixer, a parer el Sr.
Director General, els resultats de les medicions d'audiència i de
quota de pantalla a l'hora d'establir els criteris de programació
d'IB3, d'acord amb els principis de la Llei de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

En què consisteix la incorporació de capital privat a IB3,
prevista al Pla d'equilibri del Govern de les Illes Balears?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Què ha suposat la finalització del contracte amb la Federació
de futbol?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina ha estat l'evolució dels visitants de la web en aquest
primer trimestre?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quin serà el programa de les festes de Sant Joan 2012?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quin tipus de premi ha rebut el programa Gabinet de crisi
d'IB3 Ràdio?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
José María Camps i Buenaventura.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina ha estat la diferència d'audiències d'abril amb març de
2012 respecte d'abril amb març de 2011?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina ha estat la participació d'IB3 Televisió en el
documental La ciutat esvaïda?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears 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 director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina valoració s'ha fet per a la creació d'IB%?

Palma, a 10 de maig de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

Ordre de Publicació

RGE núm. 3397/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a previsions
de funcionament de l'helicòpter de l'112, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 16
de maig de 2012).

RGE núm. 3398/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cursos de
l'EBAP, a contestar davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3399/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebaixa de
sous als alts càrrecs, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3409/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a S'Estanyol de Puntiró, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3582/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Índex General de Producció
Industrial, a contestar davant la Comissió d'Economia. (Mesa
de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3610/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
absentisme laboral, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3611/12, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descens de
l'Índex de Producció Industrial a Balears, a contestar davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de maig de 2012).

Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quina és la previsió de funcionament de l'helicòpter de l'112
de les emergències de les Illes Balears per a aquest any 2012?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Per quin motiu l'Advocacia de la comunitat autònoma ha
deixat de participar en els cursos de formació de l'EBAP?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Ha rebaixat el Govern el sou dels alts càrrecs del president
Bauzá, tal i com establia la interlocutòria del Tribunal Superior
de Justícia de les Illes Balears?

Palma, a 2 de maig de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

El Pla territorial de Mallorca prohibeix els hotels associats
a camps de golf en el sòl rústic declarat AIA (article 18), que és
el cas de la promoció a S'Estanyol de Puntiró (Palma). Creu el
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Sr. Conseller que contribueix a l'eficàcia i a l'economia
processal exigir més tràmits i estudis a la promotora?

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

El passat 7 de maig l'INE publicava l'Índex General de
Producció Industrial (IPI), en el qual les Illes Balears va
retrocedir respecte del mateix mes de 2011. Quines mesures
prendrà el Govern per revertir aquesta tendència descendent?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Pel que fa a les mesures per al sector educatiu, quins
mecanismes es faran servir per tal de controlar l'absentisme
laboral i fer un seguiment mensual de baixes per malaltia?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

L'Índex de Producció Industrial a Balears descendí un 14,3%
el març respecte del mateix mes del 2011. Quines mesures es
planteja per tal d'aturar el descens i redreçar la caiguda?

Palma, a 10 de maig de 2012.
El diputat:
Lluís Maicas i Socias.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 3616/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament de centres de salut a les 17.30 hores.
(Mesa de 16 de maig de 2012).

Palma, a 16 de maig 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

El Sistema Nacional de Salut s’organitza assistencialment en
dues estructures clarament diferenciades i complementàries en
les seves actuacions i objectius: atenció primària i atenció
hospitalària. Això permet garantir el dret constitucional a la
salut mitjançant una concepció integral dels serveis sanitaris i
en la qual l’atenció primària constitueix la funció central. La
base de l’atenció sanitària on pivoten els sistemes nacionals de
salut és l’atenció primària i aquests són els més eficients. El
metge de família és la porta al sistema sanitari i a l’atenció
primària es resolen la majoria de les necessitats de salut de la
població, prop del 90%.

Per assegurar l’equitat, és important millorar l’accessibilitat
geogràfica i per això és fonamental delimitar els espais
territorials que puguin permetre una adequada organització dels
serveis de salut, la seva integració i coordinació.

A nivell d’atenció primària hi ha l’equip d’atenció primària,
que és el conjunt de professionals sanitaris i no sanitaris que
desenvolupen de forma continuada i compartida les funcions i
les activitats d’aquesta dins una comunitat.

Els centres de salut són l’estructura física i funcional on es
desenvolupen les quatre funcions de l’atenció primària: a)
funció d’atenció (promoció i protecció de la salut, prevenció de
la malaltia, l’assistència curativa, les cures palAliatives, la
rehabilitació i participació en les tasques de reinserció social);
b) la gestió de l’atenció; c) la recerca i d) la docència (grau,
formació especialitzada i educació mèdica i continuada).

L’atenció primària té tres principis bàsics:
• Globalitat: integració, atenció independent, atenció a llocs
diferents, atenció coordinada i amb la visió clínica
assistencial, de gestió, docent i de recerca.
• Continuïtat: la relació amb la persona i la família al llarg
del temps. La continuïtat és el resultat d’una relació clínica
compromesa i centrada en la persona i mantinguda en el
temps, que està modulada pel context estructural i
organitzatiu en el qual té lloc l’activitat clínica.
• Accessibilitat: determina la possibilitat de realitzar unes
cures en salut, amb continuïtat i integrals. L’accessibilitat
determina l’equitat dels sistemes sanitaris i significa
l’absència de barreres (de tot tipus), que arribi informació a
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la població, bona relació assistencial i dr qualsevol tipus de
problema que afecti la salut.

Des dels anys 90 el sistema nacional de salut, l’Atenció
Primària de Salut, va passar, de tenir només horaris per atenció
el matí, a horaris d’obertura més amplis, per facilitar i millorar
l’accessibilitat dels ciutadans. Actualment, els centres de salut
tenen un horari d’obertura i atenció a les persones entre les 8 i
les 21 hores. Les unitats bàsiques de salut sempre tenen horari
d’atenció l’horabaixa qualque dia per setmana. Aquesta
organització horària permet mantenir una àmplia accessibilitat.
Entre d’altres avantatges, permet al pacient no absentar-se de la
seva feina habitual, per necessitat d’assistència sanitària.

Ara el Govern de les Illes Balears ha decidit tancar els
centres de salut a les 17.30 hores, de manera generalitzada.
Aquesta decisió disminueix i compromet l’accessibilitat de les
persones, de manera molt important. Molts ciutadans tenen dret
i necessitat de ser atesos en horari d’horabaixa.

Davant aquesta nova dificultat per anar al metge de família,
a la infermera o al pediatre, aquells que no puguin accedir als
seus equips d’atenció primària demandaran atenció urgent als
serveis d’urgències d’atenció primària i hospitalària.

Això suposa disminució del caràcter longitudinal, dificulta
la possibilitat de fer activitats preventives i d’educació per a la
salut i augmentaran les derivacions a nivell hospitalari, el
nombre d’exploracions complementàries i la despesa sanitària.

Així, en molts casos el pacient no havia d'absentar-se de la
seva feina habitual el matí, i ara tindrà dificultats per ser atès
l’horabaixa en consulta a demanda, especialment els
treballadors actius o les persones que necessiten que els
acompanyi. No oblidem que, donada la situació del mercat
laboral, molts treballadors no s’atreveixen a solAlicitar permís
per anar al centre de salut dins el seu horari laboral.

La formació de residents de Medicina Familiar i
Comunitària i de personal d’infermeria amb aquest nou horari
dificultarà i reduirà totes aquestes activitats.

Ens preocupa la motivació d’aquesta decisió, d’aquest canvi,
que seria en part, la no contractació de substituts. Suposa pèrdua
de treball pel colAlectiu de personal eventual i sobrecàrrega
assistencial per als metges i/o les infermeres no substituïts, amb
impacte sobre la qualitat assistencial.

Atès que el colAlectiu de metges de família, d’infermeria i de
pediatres ha expressat el seu desacord amb la iniciativa i
demanen la retirada del Pla per a l’equilibri econòmic de les
Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a paralitzar la iniciativa de
tancar els centres de salut a les 17.30 hores.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a mantenir l’horari habitual
d’obertura dels centres de salut de les 8 a les 21 hores.

3. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de
Salut, Família i Benestar Social a negociar amb els
representants dels treballadors qualsevol mesura que afecti els
drets laborals d'aquests.

Palma, a 11 de maig de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3393/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d'acció per a la sostenibilitat social,
mediambiental i econòmica del turisme a les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 16 de
maig de 2012).

RGE núm. 3394/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accés a la sanitat pública, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 16 de
maig de 2012).

RGE núm. 3395/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament de CARNILLA, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3412/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a agents de desenvolupament local
(ADL) i polítiques d'ocupació, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3413/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a supressió del Consell Econòmic
i Social de les Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 16 de maig de
2012).

RGE núm. 3414/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a supressió del Consell de la
Joventut de les Illes Balears, amb tramitació davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 16 de
maig de 2012).

RGE núm. 3441/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a protecció de Cala Blanca, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 16 de maig de 2012).
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RGE núm. 3443/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a atenció de l'administració educativa als centres que
tenen més alumnat nouvingut, amb tramitació davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 16 de maig
de 2012).

RGE núm. 3444/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport a la promoció de l'ocupació autònoma, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3445/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reformes per millorar les instalAlacions del CEIP
Sant Jordi, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3447/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la no-aplicació de més retallades a l'educació de les
Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3552/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a suport a l'objectiu de dèficit públic d'un 1,5% del
PIB, amb tramitació davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3553/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a mesures contra l'economia submergida dins el món
de l'autònom i contra el frau a la Seguretat Social, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3554/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a rebuig a la decisió del govern argentí d'expropiar el
51% d'YPF, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3598/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a creació d'un tractat internacional sobre el comerç
d'armes, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans. (Mesa de 16 de maig de 2012).

RGE núm. 3620/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Consell de la Joventut de les Illes Balears i la
participació lliure i eficaç de la joventut, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 16 de maig de 2012).

Palma, a 16 de maig 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

El turisme és estratègic, motor econòmic, d’ocupació,
generador de riquesa i benestar per als ciutadans de les nostres
illes, i un factor clau en la projecció exterior de la nostra
comunitat.

El 2011 estaven construïdes les bases, des d’amples suports
polítics i socials, per a la recuperació turística, l'increment de
visitants, la normativa necessària per a la rehabilitació i la
millora dels establiments i les zones turístiques, per incrementar
la qualitat i la rendibilitat turística, i per a la formació i la
intermediació dels nostres treballadors amb les empreses.
L’aposta era clara, créixer en serveis, ocupació, rendibilitat i
competitivitat, evitant nous creixements urbanístics, en
definitiva era una aposta clara per la sostenibilitat de la nostra
indústria turística.

Avui el Govern ha canviat l’estratègia d'impuls pel
creixement del turisme i romp acords; dues accions constatades
en la seva aposta per retornar a prioritzar el creixement
urbanístic, com única resposta que el Govern dóna a la resolució
de la difícil situació econòmica que vivim, hipotecant la
sostenibilitat social, mediambiental i econòmica de la nostra
principal indústria, el turisme.

Convençuts que no podem retornar als errors del passat,
convençuts de la importància de la sostenibilitat com element de
referència per a la nostra indústria, és més, diu el Govern de
l’Estat, que és aquesta la seva estratègia: “perquè les
destinacions turístiques que no siguin capaces de ser percebudes
com respectuoses amb el medi ambient no podran ser
considerades com destinacions líders en el futur”.

Per tots aquests motius, i per deixar clar que fets i paraules
són el mateix per als polítics, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que acordi, des de la concertació, i presenti al si de la
cambra, un pla d’acció per garantir la sostenibilitat social,
mediambiental i econòmica del turisme a les nostres illes.

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Les persones amb discapacitat seran unes de les principals
perjudicades per les retallades en sanitat i una gran part d'aquest
colAlectiu podria quedar desprotegida ja que els discapacitats
amb una minusvàlua inferior al 65% majors de 26 anys mai no
han cotitzat, per tant quedarien fora del Sistema Nacional de
Salut.

La reforma vincula les prestacions sanitàries amb la
cotització a la Seguretat Social en lloc de contemplar-les com
un dret per a tota la ciutadania, tal i com es venia prestant fins
ara.
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Hi ha moltes persones amb discapacitat majors de 26 anys
que no han cotitzat mai ja que els problemes d'accés a
l'ocupació d'aquestes persones són molt important en aquest
colAlectius, fet pel qual aquesta reforma els afectarà greument.

A aquesta circumstancia s'ha d'afegir que hauran de fer front
al pagament de les pròtesis i del transport no urgent, cosa que
afectarà de manera molt especial a les persones amb discapacitat
que viuen a la part forana.

Volem assenyalar que les dones seran un altre dels grups
més perjudicats per les retallades, ja que moltes dones majors
mai no han cotitzat i, amb aquesta nova normativa, necessitaran
una relació de dependència amb qualcú que sí ho hagi fet per
poder accedir a la sanitat. Què passarà amb moltes d'aquestes
dones que no estan casades?

Per tot l'exposat, 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 instar el Govern de l'Estat a no aplicar als colAlectius
de discapacitats, de dones majors sense dret a l'accés sanitari la
reforma que vincula el dret a una prestació sanitària amb la
cotització a la Seguretat Social.

Palma, a 4 de maig de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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'Economia.

Atesa la situació econòmica que feia difícilment viable
l'empresa Carnilla, participada pel Govern i que gestionava
l'escorxador de Palma, que ha duit als diferents gestors de la
conselleria competent en matèria d'Agricultura a plantejar la
seva liquidació.

Atès que durant l'any 2012 l'Ajuntament de Palma feu
efectiu l'abandonament del projecte Carnilla i la decisió de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de tancar
Carnilla sense haver presentat un sistema provisional de gestió
de l'escorxador de Palma.

Atès que tal com han fet públic diferents portaveus
d'associacions agràries i dels productors, que consideren aquest
tancament com un important perjudici per al sector ramader de
Mallorca, així com també per la dificultat de gestió que
implicarà l'única solució coneguda a dia d'avui, què és que
l'escorxador de Manacor assumeixi el volum de feina de
l'escorxador de Palma, tal com han expressat públicament els
responsables de l'Ajuntament de Manacor.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a fer pública de forma
urgent una solució que permeti continuar funcionant un servei
d'escorxador a Palma.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a convocar les
associacions i empreses afectades pel tancament de Carnilla i a
cercar una solució viable per fer-se càrrec del servei
d'escorxador a Palma.

Palma, a 7 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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 la
Comissió d'Economia.

Exposició de motius

A la darrera Conferència Sectorial d’Ocupació celebrada el
passat mes d’abril, que va coincidir amb els mateixos dies de
presentació de les dades de l’Enquesta de Població Activa
(EPA), que situen l’atur en un 25% al conjunt de l’Estat i un
28% a les Illes Balears en el primer trimestre d’enguany, la
ministra de Treball va anunciar una retallada en el 60% de les
polítiques d’ocupació.

Una retallada del tot inexplicable amb aquestes xifres d’atur,
i que juntament amb la paralització dels organismes públics
destinats a la promoció de l’ocupació, com és el cas del SOIB,
no genera més que incertesa entre el conjunt de ciutadans i
ciutadanes de les Illes Balears que no tenen ni feina ni
esperances de trobar-ne.

Aquesta retallada s’ha concretat, entre altres coses, en la
supressió dels Agents de Desenvolupament Local (ADL), que
duen anys treballant als ajuntaments en l’àmbit de la promoció
econòmica i la millora de la qualitat de vida dels ciutadans,
sobretot dels petits consistoris.
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En el cas de les Illes Balears, el SOIB ja ha notificat als 72
ADL existents la imminent finalització dels seus contractes, que
els ajuntaments seran incapaços d’assumir ja que a la seva
situació històrica de finançament insuficient, s'hi suma el fet de
ser l’administració més castigada amb les polítiques
d’ajustament.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca presenta la següent 

Proposició no de llei

• El Parlament des les Illes Balears insta el Govern que les
polítiques d’ocupació amb el Ministeri de Treball pactades a la
Conferència Sectorial d’Ocupació tenguin en compte la
particular estructura laboral de les Illes Balears, així com les
elevades taxes d’atur, agreujades per la nostra condició insular.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que recuperi
per a 2012 i endavant, bé amb fons propis o amb aquells que
fins ara es rebien en part amb finançament de l’Estat, els agents
de desenvolupament local com a figura elemental en la
reactivació econòmica i de l’ocupació.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar un
pla estratègic contra l’atur que planifiqui i estructuri les
polítiques actives d’ocupació necessàries per poder fer front de
manera urgent a aquesta problemàtica.

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.

Exposició de motius

El president del Govern ha anunciat la supressió del Consell
Econòmic i Social de les Illes Balears, un instrument clau de
participació ciutadana i diàleg amb els agents socials en tot allò
que afecta qüestions estratègiques en el desenvolupament
econòmic i social de la nostra comunitat autònoma.

La supressió del CES és, a més, una decisió contrària al
nostre estatut, que reconeix la importància d’aquest organisme
de concertació social que vàrem ser la darrera comunitat
autònoma a incorporar, i no podem ser la primera a suprimir-lo.

Precisament la situació de crisi exigeix més que mai
promoure l’anàlisi i el consens amb els agents socials i
econòmics i la societat civil, plural políticament, amb l’objectiu
de planificar i desenvolupar polítiques a llarg termini, que ens
permetin afrontar les dificultats econòmiques i socials. És un
greu error suprimir organismes de participació i diàleg amb la

societat civil que per altra part representen una despesa ínfima
per a l’Administració de la CAIB.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Iniciativa
Verds-Entesa presenta la següent

Proposició no de llei

• El Parlament de les Illes Balears reivindica el paper del
Consell Econòmic i Social en l’entramat institucional de les
Illes Balears i insta el Govern, en compliment de l’Estatut, a
descartar-ne la suspensió.

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir i promoure el diàleg i la participació
representativa del diferents sectors socials i econòmics al dit
organisme.

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 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.

El passat dilluns 30 d’abril el president Bauzá va anunciar
la dissolució del Consell de la Joventut de les Illes Balears, un
òrgan estratègic per a la participació i l’organització dels joves
de la nostra comunitat, que representava una veu imprescindible
en el desenvolupament de qualsevol societat democràtica i que
pateix, com a colAlectiu, de manera cruel els efectes de la crisi
global.

El Consell de la Joventut, creat just fa 27 anys, no era cap
empresa pública, sinó un organisme que aglutina la majoria
d’entitats juvenils de les nostres illes, que ara a més de patir les
conseqüències i les incerteses de la crisi de manera especial,
perdran l’únic canal de representació i interlocució dels joves de
la nostra comunitat amb les institucions i la societat, tal i com
contempla la Llei integral de joventut de 2006.

No és admissible, doncs, ni l’argument de l’austeritat
econòmica ni el de la manca de necessitat d’un organisme
justificat per una llei autonòmica aprovada fa dues legislatures,
sobretot quan hom reivindica allò que “els joves representen el
futur”, una sentència que queda reduïda a pura retòrica quan es
pretén dissoldre l’instrument que els permet tenir veu.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-Iniciativa
Verds-Entesa i Més per Menorca presenta la següent 
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Proposició no de llei

• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a tirar enrere la supressió del Consell de la Joventut de
les Illes Balears.
• El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a promoure tal i com preveu la Llei 10/2006 polítiques
de participació, promoció i benestar dels i de les joves de la
nostra comunitat.

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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 PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.

La llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a un
desenvolupament sostenible de les Illes Balears, inclou entre les
seves determinacions, l’ampliació de l’ANEI número 30 de la
Llei d’espais naturals, Cap des Llamp (Andratx), incorporant-hi
terrenys urbanitzables de Biniorella (Cala Blanca).

La protecció d’aquest indret havia estat àmpliament
demandada per la societat civil i per l’acord unànime de
l’ajuntament d’Andratx, amb el vot de tots els partits actualment
amb representació parlamentària. En congruència, la mesura
legislativa que protegia Cala Blanca fou adoptada sense cap vot
(ni cap mot) en contra.

Malgrat la seva consideració durant dècades com a espais
pendents de transformació urbanística en les normes
urbanístiques d’Andratx, els terrenys no comptaven amb els
serveis urbanístics exigits per esdevenir urbans afectant una cala
verge en un espai forestal d’alt interès paisatgístic.

Això no obstant, el govern municipal anuncia una
modificació de les Normes Subsidiàries que pretén edificar
sobre l’ANEI emparant-se en el Decret Llei 2/2011 de mesures
urbanístiques “sostenibles”. Tanmateix, el Decret Llei no
modifica expressament la delimitació de l’ANEI, ni el conseller
en va fer cap referència en la defensa de la convalidació
parlamentària. Una conseqüència tan greu com urbanitzar sobre
un ANEI s’hauria de desprendre inequívocament de la norma
que així ho pretengués, sense que un planejament municipal
pugui modificar la delimitació d’un espai protegit per llei.

En tot cas, hi ha un ampli consens socials, inclosos els
sectors econòmics, de no continuar creixent en places a vorera
de mar.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i més per Menorca presenta a debat la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears es manifesta contrari a
permetre la urbanització de Cala Blanca en el litoral andritxol
així com a la reducció de l’ANEI número 30, Cap des Llamp, de
la Llei d’espais naturals en la delimitació donada per la Llei
4/2008.

Palma, a 9 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Exposició de motius

Alguns centres educatius de les Illes Balears, per diferents
circumstàncies, reben més alumnat nouvingut que els altres.
Aquest alumnat, a més, es va incorporant al llarg de tot el curs
i pot presentar diferents problemàtiques quant al nivell anterior
dels seus estudis, un idioma diferent, desarrelament social, etc.
Malgrat la diversitat és una font d’enriquiment per a tothom,
també és cert que aquesta situació exigeix del personal docent
una atenció i una dedicació especial.

Això significa que han de tenir també un suport especial per
part de l’administració educativa. Aquest suport s’ha de
materialitzar amb més professorat de reforç i programes
d’atenció a la diversitat, de manera que aquest alumnat tengui
oportunitats d’equiparació a la resta dels seus companys i que
al mateix temps les classes portin un ritme adequat de treball.

En ocasions, l’administració educativa també hauria de
vetllar per una redistribució adequada d’aquest alumnat perquè
no hi hagi centres amb una heterogeneïtat de l’alumnat molt
més gran que altres.

A Menorca, un CEIP de Maó té un 27,20% d’alumnat
nouvingut, xifra molt per damunt de la mitjana del mateix
municipi i de la resta de l’illa. A Mallorca hi ha alguns centres
que superen el 60% i uns quants el 45%, igual que a l’illa
d’Eivissa on hi ha un cas del 52% i un parell més de més del
40%. Malgrat això, amb poques excepcions, els centres
concertats tenen un nombre de nouvinguts molt més petit.



2162 BOPIB núm. 47 - 18 de maig de 2012

És per aquest motiu que el Grup Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a garantir una redistribució adequada de l’alumnat
nouvingut entre tots els centres sostinguts amb fons públics per
al curs 2012-2013.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a dotar del professorat de suport necessari a jornada
completa per donar atenció a la diversitat els centres on
l’alumnat nouvingut superi el 20% del total.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que les ràtios dels centres que superen el 20% de
l’alumnat nouvingut estigui a la part baixa de la forquilla legal.

Palma, a 7 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Els pressuposts de l'Estat per a 2012 preveuen una
considerable baixada dels recursos econòmics a transferir a la
nostra comunitat autònoma en polítiques actives d'ocupació,
entre els programes afectats per la rebaixa trobem el suport a
l'ocupació autònoma, amb una rebaixa de recursos econòmics
fins al 52% en relació amb l'any passat.

A la rebaixa de recursos econòmics que provenen de l'Estat,
també el Govern de les Illes Balears ha reduït la seva aportació
al programa de suport als autònoms en 0 euros de recursos
propis.

A més la Llei de suport als emprenedors, en vigor com a
decret llei des del mes de setembre, no ha suposat cap millora
en la promoció del treball autònom, fet constatat en el nombre
de treballadors autònoms que a més a més no han aconseguit
superar el decreixement interanual, prova d’aquest fet és que el
mes d’abril tenim 1.225 treballadors autònoms menys que fa un
any.

Per tots els motius exposats el Grup Parlamentari Socialista
al Parlament de les Illes Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears reclama al Govern de
l'Estat que no rebaixi els recursos econòmics destinats al treball
autònom gestionats per la nostra comunitat autònoma.

2. El Parlament de les Illes Balears constata la insuficiència
del desenvolupament de la Llei de suport als emprenedors i a la
micro, petita i mitjana empresa, amb l’objectiu de incrementar
l’emprenedoria com a formula de sortida de la crisi i de creació
d’ocupació.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes a establir, de manera concertada amb els agents socials, en
el marc de la Llei de suport als emprenedors i a la micro, petita
i mitjana empresa, un pla de mesures específiques i
quantificades econòmicament de suport al treball autònom de
les nostres illes.

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Exposició de motius

El CEIP Sant Jordi es va construir el 1937. Per tant, l’edifici
original és un edifici que té més de tres quarts de segle. Les
ampliacions posteriors a l’edifici es varen fer durant els anys
setanta del segle passat.

Es tracta d’un edifici que, al llarg de la seva existència, ha
sofert desgast i càstig, perquè es tracta d’una edificació a peu de
carretera i perquè s’han fet diverses infraestructures de gran
abast ben a prop de l’esmentat edifici.

S’han detectat deficiències greus a la instalAlació elèctrica de
l’edifici, segons informe de GESA i d’una empresa designada
per a la revisió de la instalAlació elèctrica. Es tracta d’una
instalAlació de 125, que no permet assumir ni el funcionament de
les TIC ni utilitzar les pistes esportives els vespres, a més de les
molèsties que causa per al funcionament regular del centre.

Les deficiències greus vénen avalades per un informe tècnic,
que en remarca les deficiències greus i la perillositat. L’informe
tècnic donava a la conselleria sis mesos per arreglar la
instalAlació elèctrica, les deficiències de la qual qualificava
com a molt greus.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la decisió de
la Conselleria d’Educació de realitzar, al llarg d’aquest estiu, les
obres necessàries per renovar la instalAlació elèctrica del CEIP
Sant Jordi.
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Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Exposició de motius

La política de retallades en els pressuposts d’Educació que
estan portant a terme tant el Govern d’Espanya com els governs
autonòmics del Partit Popular entre els quals es troba el de les
Illes Balears, pot posar en perill el que consideram un dret de la
ciutadania consolidat a Espanya.

Aquestes retallades es fan amb l’excusa de l’austeritat
pressupostària, però els recursos dedicats a l’educació ja són
prou austers atès que únicament hi dedicam un 2,5% del PIB
quan el que es recomana és el 6%.

En els darrers mesos hem assistit a diferents anuncis que ens
fan témer una davallada important de recursos que poden afectar
de manera irreversible la qualitat del nostre ensenyament, en
uns moments, a més, en què els índexs de fracàs escolar i
d’abandonament prematur dels estudis estaven davallant, tant a
nivell nacional com també a la nostra comunitat autònoma.

Primer van ser els acords del Consell de Govern del
4/11/2011, després la desaparició de programes d’atenció a la
diversitat i als reforços educatius, més tard els pressuposts de la
comunitat autònoma amb una important davallada en totes les
partides de manteniment de centres, inversions, personal docent
i serveis complementaris (menjadors, transport escolar, llibres
de text,...); fa unes setmanes vam conèixer les retallada de més
d’un 21% de les partides d’Educació dels pressuposts generals
de l’Estat que afectaran tant inversions com programes
de cooperació amb les comunitats autònomes com són els
destinats a les escoles infantils, a les noves tecnologies, a les
beques, a les universitats, etc.; pocs dies després, el Govern de
l’Estat obligava les comunitats autònomes a reduir en 10.000
milions d’euros els pressuposts propis en sanitat i educació.

Per a les Illes Balears això significarà descomptar 350
milions del pressupost ja molt magre d’aquests drets bàsics de
la ciutadania, el detall del qual es pot veure en el document
titulat Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears
presentat el 30/04/2012.

Les mesures previstes en el sector educatiu significaran una
important pèrdua de qualitat de l’ensenyament públic, que es
deixaran de contractar un milenar d’interins i que s’abandona la
lluita contra el fracàs escolar i l’abandonament prematur perquè,
entre d’altres coses, pugen les ràtios per classe, pugen les hores
de classe efectiva dels docents, no es podran fer substitucions a
les baixes de menys de 30 dies, es reorganitzaran els equips
d’orientació educativa i els d’atenció
psicopedagògica sense dir en quin sentit, etc.

Atès tot això, el Grup Socialista en el Parlament de les Illes
Balears presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a no continuar amb la devaluació dels pressuposts
destinats a l’educació pública.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer de l’educació pública un eix prioritari de la seva
política.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir les ràtios actuals per classe tant a primària
com a secundària.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a negociar amb els sindicats de l’ensenyament les
mesures del Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears
que afecten el professorat.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a substituir les baixes del professorat per incapacitat
temporal a partir dels 10 dies, tal com preveu l’article 4 del
Reial Decret Llei 14/2012, de 20 d’abril, de mesures urgent de
racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir els equips d’orientació educativa i
psicopedagògica i els equips d’atenció psicopedagògica així
com els camps d’aprenentatge constituïts actualment.

Palma, a 7 de maig de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Exposició de motius

Des de l'inici d'aquesta legislatura el Govern de les Illes
Balears ha estat aplicant mesures de contenció del dèficit,
control de les despeses i s'ha pres molt seriosament l'estabilitat
pressupostària.



2164 BOPIB núm. 47 - 18 de maig de 2012

El rigor pressupostari, el posar fi al malbaratament dels
recursos públics, l'aplicació de polítiques d'austeritat en el
funcionament de l'administració, la reducció de l'estructura
política del govern i el redimensionament del sector públic
instrumental, són algunes de les mesures que s'han posat en
marxa en aquest primer any de legislatura.

El model aplicat fins el 2011 basat a incrementar les
despeses, a pesar de disminuir de forma molt important els
ingressos, ens ha conduït a l'increment espectacular de
l'endeutament, del dèficit i dels impagaments als proveïdors. En
aquest sentit, la Intervenció General de la comunitat autònoma
va certificar un total de 237.164 factures acollides al mecanisme
extraordinari de finançament pel pagament als proveïdors, que
suposen un total de 743, 24 milions d'euros; un model que,
enfora d'ajudar els més necessitats, ha creat més pobresa i més
incertesa entre els ciutadans; un model que, en quatre anys, ha
creat a les Illes Balears més de 80.000 aturats i ha forçat el
tancament de més de 5.800 empreses entre 2008 i 2011.

Per altra banda, el passat dia 6 de març de 2012 el Consell
de Política Fiscal i Econòmica va fixar l'objectiu de dèficit per
a l'exercici de2012, a cadascuna de les comunitats autònomes en
l'1,5% del PIB regional.

Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
reconduir els comptes públics, de continuar amb la política de
racionalització de la despesa, la lluita contra el dèficit públic i
la reducció de l'endeutament.

2. El Parlament de les Illes Balears dóna tot el seu suport al
Govern de les Illes Balears en la consecució de l'objectiu fixat
de dèficit públic en l'1,5% del PIB de la comunitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar amb la supressió i la fusió d'empreses
públiques, i en el redimensionament del sector públic
instrumental.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar aprofundint en les polítiques liberalitzadores
del sector privat, en la simplificació administrativa i en les
mesures que incentiven la iniciativa privada i els emprenedors.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a continuar aplicant un model impositiu que sigui el
més innocu possible amb l'activitat empresarial, que no
desincentivi l'estalvi i que motivi la inversió privada.

Palma, a 8 de maig de 2012.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

A Espanya es calcula que dos de cada deu treballadors
autònoms no cotitzen a la Seguretat Social i no exerceixen la
seva professió d'una forma legal, persones que per voluntat
pròpia o necessitat recorren a l’economia submergida.

Hi ha activitats com la venda al detall sense establiment, la
venda per internet, serveis a domicili i petites reformes, els
clients de les quals són particulars que no reclamen la
corresponent factura, que es veuen seriosament afectades.

Aquest fet, a part de ser una competència deslleial per als
treballadors que sí compleixen la legislació, vulnera els drets del
consumidors i minva els ingressos de les arques de l’Estat. El
Govern de l’Estat ja ha anunciat que prepara un pla de mesures
contra del frau a la Seguretat Social ja que és necessari corregir
les conductes que duen a la minva dels recursos al sistema de la
Seguretat Social i els drets dels treballadors i que suposen una
competència deslleial per les empreses complidores.

Amb la finalitat de donar cobertura a la problemàtica
exposada, i d'acord amb els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
que promogui mesures que impulsin a persones que exerceixin
la seva activitat al marge de la legalitat a donar-se d’alta al
Sistema de Seguretat Social i es lluiti contra l’economia
submergida.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè es potenciï la lluita contra l’economia
submergida a les Balears.

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Margarita Duran i Cladera.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

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

El passat dia 16 d'abril el Govern d'Argentina amb la seva
presidenta al cap davant va enviar el Projecte de llei de
expropiació d'YPF al Senat, el text contempla la nacionalització
del 51% d'YPF, empresa filial de Repsol, empresa espanyola.
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El mateix dia es va intervenir la seu de la companyia YPF,
amb el desallotjament dels directius espanyols.

Aquest 51% d'accions surten amb la seva totalitat de la
companyia REPSOL i deixen l’empresa amb un 6%. Es tracta
d’una expropiació parcial i seleccionada, una cosa sense
precedents.

Espanya és el primer país amb més inversió amb estoc a
l’Argentina, amb de més 500 empreses espanyoles inversores.

El Govern d’Espanya va anunciar ja el mateix dia que es
prendran totes les mesures legals a l'abast per defensar els
interessos espanyols, i apelAla també al suport dels partits de
l’oposició, de la Unió Europea i d'Estats Units.

Per tot l’esmentat, i d'acord amb els articles 172 i següents
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a la decisió de l'Argentina d'expropiar el 51% de les accions
d'YPF.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
al Govern d’Espanya amb les accions que consideri oportunes
després dels fets esdevinguts.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a vetllar pels drets i interessos de les empreses
espanyoles que tenen inversions a l’Argentina.

Palma, a 8 de maig de 2012.
La diputada:
Margarita Duran i Cladera.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Tenint en compte que des de 1989 hi ha hagut 128 conflictes
armats en els quals hi ha hagut almenys 250.000 morts cada any
i es calcula que cada any es cometen uns 300.000 homicidis en
conflictes no armats.

Reconeixent que l'absència de normes internacionals
establertes de mutu acord per a la transferència d'armes
convencionals a fi de fer front, entre altres coses, als problemes
relacionats amb el comerç no regulat d'armes convencionals i
que la seva desviació al mercat ilAlícit és un factor que
contribueix als conflictes armats, el desplaçament de persones,
la delinqüència organitzada i el terrorisme, menyscabant la pau,
la reconciliació, la seguretat, l'estabilitat i el desenvolupament
econòmic i social sostenible.

Considerant que en més del 60% de les violacions de drets
humans documentades per Amnistia Internacional en una
dècada es van utilitzar armes petites i lleugeres.

Extremadament preocupats pel fet que nens i nenes soldat
han participat de forma activa en conflictes amb forces
governamentals o grups armats no estatals en 19 països des de
2004.

Considerant la destrucció d'infraestructura socioeconòmica
i de mercats, la corrupció i el desviament de fons públics que
neguen l'accés de les persones empobrides a assistència mèdica,
aigua, aliments, habitatge i educació.

Acollint amb satisfacció el fet que el 2009, la comunitat
internacional va acordar iniciar les negociacions per crear un
tractat que regulés de forma efectiva el comerç internacional
d'armes.

Considerant especialment que la Resolució 64/48 de
l'Assemblea General de l'ONU demanava als estats membres de
les Nacions Unides l'establiment d'un tractat “ferm i sòlid” per
crear un instrument “eficaç” que contingui les normes
internacionals comunes més elevades possibles per a la
importació, exportació i transferència internacional d'armes
convencionals .

Tenint en compte que el juliol de 2012 se celebrarà una
conferència de negociació sobre un Tractat sobre el Comerç
d'Armes (TCA) .

Per tot això, es presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat:

Al fet que mitjançant la intervenció del ministre d'Afers
Exteriors i Cooperació, es donin les instruccions perquè la
delegació espanyola en la propera conferència de negociació del
Tractat sobre el Comerç d'Armes (TCA) defensi els següents
principis:

1. Introduir els elements continguts en l’anomenada “regla
d'or” del dret internacional dels drets humans i del dret
internacional humanitari, perquè el tractat estableixi que les
transferències d'armes siguin coherents amb els compromisos
vigents dels estats parts de conformitat amb el dret
internacional, de manera que aquestes transferències no
fomentin la violació dels drets humans al país de destinació
final.
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2. Una major regulació en els sistemes de concessió de
llicències d'exportació i en els controls sobre el material objecte
d'exportació, en línia amb els criteris de la posició comuna de
la Unió Europea sobre la matèria.

Palma, a 11 de maig de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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.

El 28 de març de 1985, el Parlament de les Illes Balears
aprovà la Llei 2/1985, del Consell de Joventut de les Illes
Balears, que, a l'exposició de motius, diu textualment:

“A tota situació democràtica nascuda d'un estat de dret,
els diferents estaments que conformen la societat han de
gaudir dels camins legals que en permetin la participació en
el desenvolupament de la mateixa societat.

Dins de tals estaments socials, es troba la joventut que,
com que configura el futur d'Espanya i el de les Illes
Balears, mereix tota una atenció normativa que compleixi
amb la necessitat d'estimular-ne una participació en la vida
pública, social i cultural de les Illes Balears, i, al mateix
temps, en faciliti el desenvolupament i la incorporació a la
vida del poble balear.

L'article 48 de la Constitució Espanyola estableix que els
poders públics promouran les condicions per a la
participació lliure i eficaç de la joventut. L'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears atribueix a la comunitat
autònoma competència exclusiva en matèria de Joventut.

Per tot això es fa evident la conveniència de disposar
d'un organisme que serveixi a la joventut de via o camí
perquè sigui escoltada per les institucions de la comunitat
autònoma i per l'opinió sobre els seus problemes específics.
Igualment, aquest
organisme haurà de possibilitar la participació en el seu si
d'entitats, associacions i moviments formatius, tant de
caràcter social com cultural.

Tot això, tant en el seu esperit com en els seus fins o
objectius, exigeix que aquest organisme gaudeixi d'una
plena formalitat jurídica i de caràcter autonòmic que,
interessant-se per la problemàtica de la joventut,
contribueixi a la consecució d'una societat que afavoreixi el
desenvolupament integral de la persona”.

Els motius que inspiraren la creació del Consell de la
Joventut de les Illes Balears són, a dia d'avui, plenament vigents
i l'assoliment dels seus objectius continuen sent absolutament
necessaris per a la consecució d'una democràcia avançada.

Això no obstant, el passat 30 d'abril, coincidint amb el 27è
aniversari de la publicació al BOIB de la Llei 2/1985, el Govern
de les Illes Balears anuncià la supressió del Consell de la
Joventut de les Illes Balears.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

Primer.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir el Consell de Joventut de les Illes
Balears, com a entitat amb personalitat jurídica pròpia i amb
plena capacitat per dur a terme les seves finalitats, amb la
finalitat primordial de defensar els drets del joves front les
administracions públiques i servir de camí de lliure adhesió amb
l'objecte de propiciar la participació de la joventut en el
desenvolupament social, polític, econòmic i cultural de les Illes
Balears.

Segon.- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar el Consell de la Joventut de les Illes Balears
dels recursos necessaris per tal de poder desenvolupar les
funcions que li són atribuïdes per llei.

Palma, a 11 de maig de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3554/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a Espai Octubre
València (I). (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011).

Dins el marc del conveni que tenen amb l'espai Octubre de
València, té el Govern de les Illes Balears previst realitzat
alguna activitat en aquest espai abans del final de 2011?

El 2011 s 'han realitzat diverses activitats a l' Espai Octubre
de València. Durant els darrers mesos de 2011 no es varen
programar activitats per manca de pressupost. A mesura que
sigui possible continuarem duent a terme activitats culturals
diverses.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 191/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a sou anual
brut del coordinador municipal de Salut. (BOPIB núm. 30, de
27 de gener de 2012).
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Quin és el sou anual brut que percep el coordinador
municipal de Salut segons l'ordre amb data de resolució de 18
d'agost de 2010?

Els informem que el Sr. Marcos Barceló González percep
les retribucions d'acord a l'establert en la seva categoria
professional d'infermer d'atenció especialitzada a la Instrucció
2/2012 de la Direcció General de l'Ib-Salut de data 16/01/ 2012
on es varen aprovar les taules retributives del personal estatutari
del Servei de Salut per a l'any 2012.

Concepte Mes Any

Salari base
Complement destinació
Complement específic
Complement productivitat fixa
Plus de residència
Sumes

958,98
473,35
165,20
485,61
73,92

2.157.06

11 .507,76
5.680,20
1.982,40
5.827,32

887,04
25.884.72

Paga extraordinària juny
Paga extraordinària desembre

1.337.93
1.337,93

Total brut anual 28.560,58

Palma, 25 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 612/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a docents
capacitats per impartir classes en anglès. (BOPIB núm. 32, de
10 de febrer de 2012).

Quin nombre de docents avalua el Sr. Conseller que estan
capacitats per impartir classes en llengua anglesa, com ha
evolucionat els darrers anys i quins objectius es proposa el Sr.
Conseller en aquesta legislatura?

En relació amb els docents capacitats per impartir classes en
anglès, l'objectiu de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats és incrementar la formació en llengua anglesa per
tal de possibilitar l'anglès com a llengua vehicular en matèries
diverses.

Aquest fet quedarà reflectit en el proper pla quadriennal de
formació permanent del professorat.

S'adjunta la relació de docents capacitats per impartir classes
en anglès i l'augment en els darrers anys.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

La relació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra a disposició dels senyors
diputats i les senyores diputades.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 680/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a auxiliars de
conversa en llengua anglesa. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer
de 2012).

Quants d' auxiliars de conversa en llengua anglesa, amb
expressió del temps de jornada, han cobert el curs 2011-2012
i quants preveu que ho faran el curs 2012-2013?

El curs 2011-2012 són 111 auxiliars de conversa, 89 a càrrec
de la CAIB i 22 a càrrec del Ministeri d 'Educació . La seva
jornada és de 12 hores setmanals.

Per al curs 2012-2013 es preveu mantenir els auxiliars de
conversa, tots a càrrec de la CAIB. Dependrà del Ministeri
d'Educació el nombre d'aquests.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 681/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a seccions
europees. (BOPIB núm. 32, de 10 de febrer de 2012).

Quan té intenció de convocar el Sr. Conseller la
implantació de noves seccions europees per al curs 2012-2013,
amb quines novetats i quin increment de la despesa
comportarà?

La convocatòria del programa de Seccions Europees o del
programa amb objectius equivalents està prevista al llarg del
primer semestre de l'any 2012; pel que fa a les novetats i a la
despesa, estan en fase d'estudi i sempre amb la intenció de
millorar el programa.

S'està treballant per a la implantació d'un programa més
ambiciós d'ensenyament plurilingüe amb fase 0 durant el curs
2012-2013 .

L'increment de la despesa previst serà en formació
permanent de professorat.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 790/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Espai Mallorca.
(BOPIB núm. 33, de 17 de febrer de 2012).

Quines actuacions ha fet o durà a terme el conseller per tal
d'evitar el tancament de l'Espai Mallorca a Barcelona?

El Govern, el Consell de Mallorca i el Gremi d ' Editors de
Balears i l'Institut d'Estudis Baleàrics es reuniren el 14/02/2012
on es comprometeren a posar solució a la crisi de l'Espai
Mallorca de Barcelona.

Arribaren a una sèrie d'acords a fi de complir amb diversos
objectius:

• Liquidar deutes de 2011 (Consell de Mallorca)
• Elaborar un pla de viabilitat (gremi d'Editors)
• Mantenir l' Espai Mallorca obert (tots)
El Govern, durant el 2011 va destinar més de 30.000 i per

a l'organització de diverses activitats culturals.
El Govern té previst continuar aquesta colAlaboració durant

el 2012.
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Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 880/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a personal
contractat ACT. (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de 2012).

Ateses l'extensió i 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
H)

A la Pregunta RGE núm. 883/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, relativa a accions del
Govern sobre infància i adolescència. (BOPIB núm. 34, de 24
de febrer de 2012).

Quina és la planificació que tenen prevista amb relació a
les accions del Govern sobre la infància i l'adolescència?

• Nomenar un coordinador de la infància i l'adolescència que
permeti establir protocols i guies clíniques com a motor de
millora continuada de la qualitat assistencial i com a base
per als plans integrals de salut de cada sector o àrea
sanitària.

• Adaptar l'organització de l'atenció pediàtrica a la realitat de
l'oferta i la demanda de les noves exigències socials.

• Definir protocols i processos assistencials integrats.
• Mantenir i incrementar els programes preventius i de

promoció de la salut.
• Potenciar la coordinació entre el personal assistencial.
• Promoure activitats formatives específiques per a ambdós

colAlectius.
• Millorar la detecció precoç de malalties.
• Garantir un seguiment òptim de l'estat de salut d'aquest

colAlectiu .
• Implantar el Pla balear de salut escolar.
• Mantenir un pla de seguiment dels programes d'atenció a

l'infant i a l'adolescent.
• Millorar l'educació per a la salut de l'alumnat, dels pares i

del professorat.
• Millorar el control dels processos crònics de pacients

escolaritzats.
• Potenciar, desenvolupar i consolidar les actuacions

existents.
• Reforçar l'atenció i la coordinació en l'àmbit de la salut

mental infantojuvenil.

Palma, 25 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 894/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a material
sanitari comprat (III). (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de
2012).

Ateses l'extensió i 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
J)

A la Pregunta RGE núm. 895/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a material
sanitari comprat (IV). (BOPIB núm. 34, de 24 de febrer de
2012).

No s'han realitzat compres de material sanitari de capítol VI
de segona mà l'any 2011.

Palma, 25 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 1163/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a calendari
de pagaments al Consell Social de la Joventut 2012. (BOPIB
núm. 35, de 2 de març de 2012).

Quin és el calendari de pagament al Consell Social de la
Joventut de la nominativa aprovada en el pressupost de 2012?

S' han efectuat els tràmits corresponents i aprovat, autoritzat
i disposat pel conseller, s'ha ordenat el pagament per
mensualitats de la quantitat establerta.

S'ha ordenat el pagament de les mensualitats de gener a
abril.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 1164/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a anuncis a
la plana web del Govern. (BOPIB núm. 35, de 2 de març de
2012).

Quina és la justificació i el motiu de l'anunci de 19 agents
comercials del Grup Santander publicat a la pàgina del
Govern del dia 10/02/2012?

La justificació i el motiu de l'anunci inserit a la pàgina del
SOIB és fomentar la dinamització del mercat de treball i la
possibilitat que 19 persones desocupades puguin accedir al
mercat de treball com a nous emprenedors. Des de les oficines
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del SOIB es procedeix a l'assessorament i la informació que
necessitin aquestes persones per poder accedir a aquests llocs de
feina i entrar dins el règim d'autònoms.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 1174/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a calendari
de pagaments al Consell Social de la Joventut. (BOPIB núm.
35, de 2 de març de 2012).

Quin és el calendari de pagament al Consell Social de la
Joventut  del deute de 2011?

A data de 29 de febrer de 2012 es va pagar el deute en
relació amb la subvenció de despeses ordinàries al Consell
Social de la Joventut de l'any 2011.

Palma, 27 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 1175/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a cursos de
formació en matèria de violència de gènere. (BOPIB núm. 35,
de 2 de març de 2012).

Quants de cursos de formació en matèria de violència de
gènere dirigits a professionals dels àmbits social, judicial,
policial, sanitari, etc. ha realitzat durant l'any 2011 l'IBD?

Per part de l'institut Balear de la Dona, durant el 2011 s'han
realitzat els següents cursos de formació en matèria de violència
de gènere:
• Dins la Càtedra d'Estudis de Violència de Gènere de la

Universitat de les Illes Balears: màster oficial en polítiques
d'igualtat i prevenció de violència de gènere (2011-2012).

• Universitat d'Estiu d'Estudis de Gènere a la Universitat de
les Illes Balears.

• Seminari sobre Violència de Gènere en el Casal de les
Dones 29 i 30 de setembre; 6 i 7 d'octubre de 2011 (30
hores).

Palma, 25 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 1789/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a garantia
de demora. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Per quin motiu s'ha derogat el decret de garantia de
demora?

Us informam que els motius de la derogació queden
clarament especificats a l'exposició de motius del Decret llei
3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per a la
reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears.

Palma, 25 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 1790/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a consum de
drogues. (BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quines accions està realitzant el Govern per sensibilitzar
els joves contra l'abús del consum de drogues?

El PADIB realitza tota una sèrie d 'actuacions en relació
amb la sensibilització i informació en la prevenció del consum
de drogues.

Programes escolars
Es realitza un a oferta anual a la comunitat educativa de

programes de prevenció de drogodependències i addiccions,
dirigits tant a educació infantil i primària (programa BON DIA
SALUT) i educació secundària (programa ENTRAU SENSE
FUMAR i programa DECIDEIX) . Aquests programes a més
d'aportar informació al professorat sobre la prevenció, conceptes
claus sobre drogues i addiccions i sobre l'aplicació del programa
en qüestió, dóna material específic per treballar a l'alumnat de
cada cicle escolar i, tant el programa BON DIA SALUT com el
DECIDEIX, disposen de material d'informació per entregar a
les famílies.

Al curs escolar 2011-12, 16.361 alumnes estan realitzant els
programes de prevenció de consum de drogues a les Illes
Balears.

Campanyes de sensibilització
Es realitzen diverses campanyes de sensibilització al llarg de

l'any, coincidint amb els Dies Mundials sense tabac, contra
drogues, sense jocs d'atzar i sense alcohol.

Amb aquestes campanyes es pretén arribar a la població en
general.

La pàgina web del PADIB, www.infodrogues.caib.es es fa
ressò de diverses campanyes que tant a nivell estatal com
europeu es duen a terme per a la prevenció del consum de
drogues.

En relació amb campanyes específiques amb joves de
prevenció de consum de drogues, cal informar que actualment
s'estan dissenyant diverses campanyes, una d'elles dirigida a
joves a l'oci recreatiu nocturn. Així mateix s'està dissenyant
material de sensibilització per poder utilitzar a les campanyes
abans esmentades.
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Servei Crida
Servei telefònic i via mail atès per professionals

especialitzats en matèria de drogodependències i addiccions.
Les característiques del servei (fàcil accessibilitat, immediatesa
de la resposta, confidencialitat i atenció personalitzada) fan que
sigui un mecanisme d'intervenció i prevenció directa.

Durant l'any 2011 el Crida va atendre un total de 355
consultes.

Catàleg on line de programes de prevenció en
drogodependències i addiccions a les Illes Balears

Oferir una eina on line, d'informació actualitzada amb
possibilitat d 'enllaç per accés, de programes de prevenció de
drogodependències i altres addiccions, en diferents àmbits, que
es realitzen a la CAlB, destinat tant a l'administració pública,
a entitats socials, a professionals com a població en general
interessada.

El catàleg disposa d'un apartat de materials de sensibilització
accessibles per al públic en general, que es poden descarregar
des de la mateixa pàgina.

Com a metodologia de feina es contacta amb les institucions
i entitats que treballen en el camp de les drogodependències i se
solAlicita informació per incloure al catàleg, donant la
possibilitat de poder adjuntar a les seves pàgines web el banner
del catàleg i poder fer-ne una major difusió.

Fulletons de sensibilització
El PADIB ha realitzat un fulletó de informació en prevenció

del consum de cànnabis.
Aquest fulletó s'incorporarà a l'apartat de material del

Catàleg on line de programes de prevenció abans esmentat, en
format pdf perquè la gent interessada pugui descarregar-se'l.

Web institucional i pàgines web de campanyes de
sensibilització (temàtica: prevenció consum tabac i prevenció
de consum d'alcohol)

Actualització permanent de la web del PADIB, on es
mostren totes les novetats que van sorgint en relació amb la
prevenció del consum de drogues a nivell comuni tari, estatal i
internacional, a més d'aportar informació sobre les addiccions,
formació, centres d'atenció, publicacions, enllaços, etc.

55020 visites a la web institucional del PADIB, durant el
període de gener a març de 2012.

Es mantenen actives la pàgina web de la campanya de
prevenció del consum d'alcohol "No podem seguir mirant a un
altre costat" destinada a la població general i en especial al
jovent, i la campanya de prevenció de consum de tabac "Per un
món sense fum".

Assessorament a professionals i distribució de material
Es realitza assessorament als professionals que treballen

amb joves que ho solAlicitin, informant sobre materials existents
i dinàmiques a dur a terme en l'abordatge de la prevenció del
consum de drogues i altres addiccions. S'aporta material
d'interès en la matèria solAlicitada.

Distribució de materials a entitats i organismes que ho
solAliciten

Lliurament de material solAlicitat per entitats i institucions
que realitzen accions de prevenció de consum de drogues i per
campanyes de sensibilització, tant a nivell de xerrades com a
nivell d'exposició de material en taules de sensibilització.
Durant l' any 2011 es distribuïren 27.078 exemplars de divers
material de sensibilització.

CAD Jove
Recurs específic per a menors de 21 anys. Ofereix

tractament i/o assessorament als menors i als seus familiars
sobre drogodependències i addiccions.
 Durant l'any 2010 s'han donat d'alta al Cad Jove 178 persones.

Palma, 25 d'abril de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social.
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 1836/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ensenyament musical.
(BOPIB núm. 39, de 23 de març de 2012).

Quina és la política que el Govern de les Illes Balears
pensa aplicar en matèria d'ensenyament musical (reglat i no
reglat)?

El Govern de les Illes Balears té la voluntat de millorar
determinats aspectes del sistema educatiu existent en matèria
d'ensenyament musical. La finalitat primordial és aconseguir
augmentar la qualitat d'aquests ensenyaments.

En definitiva, volem oferir als alumnes interessats en l'estudi
de la música uns ensenyaments actualitzats que garanteixin una
qualificació òptima als futurs professionals de la música així
com una formació artística integral i de qualitat dins l'àmbit de
l'educació no formal.

Palma, 25 d'abril de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 1977/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a despeses
del viatge a Cadis. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

Quins membres del Govern, incloent-hi el president i
acompanyants, viatjaren a Cadis el passat 19 de març, als
actes de commemoració de la Constitució de 1812, i quin ha
estat el cost d'aquests desplaçaments i les corresponents
estades?

El cost del desplaçament del president de les Illes Balears i
els seus acompanyants -Sr. Martí Juaneda, cap de l'Oficina de
Coordinació del Gabinet; Sr. Albert Candela, cap de l'Oficina de
Protocol i Relacions Públiques, i Sr. Fernando Teran, escorta-
a Cadis, amb motiu dels actes commemoratius de la Constitució
de 1812, ha estat de 674,50i.

Palma, 23 d'abril de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 1989/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i LLufriu, relativa a centres de
recuperació de fauna, convocatòria 2012. (BOPIB núm. 40, de
30 de març de 2012).

Quin criteris preveu aplicar el Govern de les Illes en la
convocatòria de 2012 per als centres de recuperació de fauna?

No està prevista per a l'any 2012 cap convocatòria per als
centres de recuperació de fauna.

Palma, 13 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. 3609/12, del Grup Parlamentari Socialista,

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
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 3617/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XV).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 3618/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació del
Territori, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XVI).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
RGE núm. 3619/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Presidència.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XVII).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
RGE núm. 3621/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Turisme i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre
el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures
d'estalvi 2012 (IX).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

F)
RGE núm. 3622/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Turisme i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports, per
tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears. Mesures d'estalvi 2012 (X).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
RGE núm. 3623/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012
(XI).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
RGE núm. 3624/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012
(XII).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
RGE núm. 3625/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió d'Economia, per tal
d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears. Mesures d'estalvi 2012 (XIII).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
RGE núm. 3626/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori, davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012
(XIV).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
RGE núm. 3627/12, del Grup Parlamentari Socialista,

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
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Economia, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (IV).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
RGE núm. 3628/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic
de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (V).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
RGE núm. 3629/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (VI).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
RGE núm. 3630/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic
de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (VII).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
RGE núm. 3631/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (VIII).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
RGE núm. 3632/12, del Grup Parlamentari Socialista,

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
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre el Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012
(I).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

Q)
RGE núm. 3633/12, del Grup Parlamentari Socialista,

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
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sra. Consellera de Salut, Família
i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, per tal
d'informar sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears. Mesures d'estalvi 2012 (II).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

R)
RGE núm. 3634/12, del Grup Parlamentari Socialista,

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
16 de maig de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sra. Consellera de Salut, Família
i Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans, per tal d'informar sobre el Pla per a l'equilibri
econòmic de les Illes Balears. Mesures d'estalvi 2012 (III).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears RGE núm. 3458/12. 

Conformement amb l'acord adoptat per la Mesa de la
Comissió de control parlamentari sobre la radiotelevisió de les
Illes Balears, en sessió de dia 7 de setembre de 2011, la
pregunta esmentada, presentada pel diputat Hble. Sr. Cosme
Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
capital privat de l'Ens Públic (II) -publicada en aquest BOPIB-,
i no inclosa a l'ordre del dia de la sessió de la comissió de què
es tracta de dia 17 de maig d'enguany, queda decaiguda.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 2549/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3439/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert  als articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i a la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació
del procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives,
acorda que la interpelAlació esmentada, relativa a política
general d'inversions (BOPIB núm. 43, de 20 d'abril d'enguany)
es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports pel procediment d'urgència per a la Proposició no de
llei RGE núm. 3109/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3576/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
solAlicita que la proposició no de llei esmentada, relativa a
afectació de les retallades del Ministeri d'Educació a les Illes
Balears (BOPIB núm. 45, de 4 de maig d'enguany) es tramiti
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Així mateix, conformement amb l'establert  als articles 100
i 101 del Reglament de la cambra i a la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, la Mesa acorda que la proposició
no de llei esmentada es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i

Esports per a la Proposició no de llei RGE núm. 123/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3635/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
solAlicita que la proposició no de llei esmentada, relativa a per
una llei del mecenatge (BOPIB núm. 30, de 27 de gener
d'enguany) es tramiti davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Rectificació de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm.
3013/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3449/12,
presentat pel diputat Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant el qual solAlicita que la pregunta esmentada, relativa
a percentatge d'inversió respecte de Suïssa (BOPIB núm. 45, de
4 de maig d'enguany) es rectifiqui en el sentit de substituir
l'expressió "el triple" per "més del doble".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
Rectificació de la InterpelAlació RGE núm. 2422/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3637/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual
solAlicita que la interpelAlació esmentada, relativa a reforma
laboral i igualtat d'oportunitats de les dones (BOPIB núm. 43,
de 20 d'abril d'enguany) es rectifiqui en el sentit de suprimir
l'expressió "i igualtat d'oportunitats de les dones".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

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

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

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3614/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i, conformement
amb l'establert a l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda
d'ampliar el termini de presentació d'esmenes al projecte de llei
esmentat (BOPIB núm. 44, de 27 d'abril d'enguany) fins a dia
22 de maig de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
Retirada de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans RGE
núm. 2891/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3636/12,
presentat per la diputada Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzman,
del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada de la
pregunta esmentada, relativa a dret a l'habitatge (BOPIB núm.
44, de 27 d'abril de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 2247/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3638/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la interpelAlació esmentada, relativa a política general en
matèria d'inspecció turística (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2015/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3639/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a no renunciar a
la promoció d'habitatge públic (BOPIB núm. 40, de 30 de març
de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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K)
Resolució de la Presidència reguladora de les solAlicituds

de dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears en relació
amb les iniciatives legislatives. 

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 16 de maig de 2012, i la Mesa de la cambra
trobant-s'hi present, aproven la resolució següent:

Resolució de la Presidència reguladora de les solAlicituds
de dictamen al Consell Consultiu de les Illes Balears en

relació a les iniciatives legislatives

L’article 21.b) de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora
del Consell Consultiu de les Illes Balears, disposa que està
legitimat per solAlicitar dictamen del Consell Consultiu:

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

Els apartats 1 i 3 de l’article 18 de l’esmentada Llei 5/2010
disposen que el Consell Consultiu serà consultat preceptivament
en els casos següents:

"1. Projectes i proposicions de reforma de l’Estatut
d’Autonomia."

"3. Prèviament a la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional,
pel Govern o pel Parlament de les Illes Balears, contra lleis
i normes amb rang de llei de l’Estat o d’una altra comunitat
autònoma.”

L’article 19.a) de la Llei 5/2010 estableix que amb caràcter
facultatiu es podrà solAlicitar el dictamen del Consell Consultiu
per:

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

El Reglament del Parlament de les Illes Balears, aprovat pel
Ple de la cambra dia 15 de març de 2011 i publicat al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears de dia 20 d’abril de
2011, regula a l’article 187 la interposició del recurs
d’inconstitucionalitat per part del Parlament, supòsit previst a
l’article 18.3 de la Llei 5/2010; a l’article 141 desplega la
reforma estatutària prevista a l’article 139 de l’Estatut
d’Autònoma, supòsit contemplat a l’article 18.1 de la Llei
5/2010; però en cap dels casos no regula el procediment per
solAlicitar el dictamen del Consell Consultiu. Aquest
procediment venia regulat als articles 11, 15 i 17 de la Llei
5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu, modificada per la
Llei 6/2000, de 31 de maig, la qual va derogar el procediment
abans esmentat.

Davant l’absència de regulació reglamentària i pel que fa a
la solAlicitud del dictamen de caràcter facultatiu de l’article 19.a)
de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell
Consultiu de els Illes Balears, aquesta presidència, d’acord amb
el que preveu l’article 33.2 del Reglament del Parlament de les

Illes Balears, amb el parer favorable de la Mesa i de la Junta de
Portaveus de dia 16 de maig de 2012, dicta la següent 

Resolució

Primer. Pot solAlicitar el dictamen al Consell Consultiu el Ple
del Parlament, a iniciativa  d’un grup parlamentari, en el supòsit
previst a l’apartat a) de l’article 19 de la Llei 5/2010, de 16 de
juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Segon.  Els grups parlamentaris proposants del dictamen hauran
de comunicar la seva intenció dins les 48 hores següents a la de
l’acabament del dictamen de la comissió pertinent, en escrit
dirigit al president del Parlament, termini previst a l’article 125
del Reglament del Parlament.

A l’escrit s'haurà de fer constar amb claredat i precisió
l’objecte de la consulta, delimitant l’abast i la incidència de la
matèria, les disposicions afectades i els extrems concrets sobre
els quals s’ha de pronunciar el Consell Consultiu.

En el supòsit que la iniciativa es tramités pel procediment
d’urgència, el termini es reduirà a 24 hores.

Tercer. La solAlicitud de dictamen al Consell Consultiu
s’inclourà a un ordre del dia d’una sessió plenària
necessàriament abans del debat i la votació del dictamen del
projecte de llei o la proposició de llei de què es tracti al ple.

Així mateix procedirà incloure la iniciativa a l’ordre del dia
de la sessió plenària en què es debati el dictamen de la comissió,
si bé aquella es farà a un punt anterior.

Quart. En el supòsit que el plenari acordàs d'instar al Consell
Consultiu a elaborar el dictamen solAlicitat, el procediment
legislatiu romandrà suspès fins que no s’elabori el dictamen o
fins que no hagi transcorregut el termini d’emissió i el Consell
Consultiu l’hagi tramès a la Presidència del Parlament.

La Mesa de la cambra traslladarà al Consell Consultiu
l’acord del Ple al qual s’adjuntarà el dictamen de la comissió,
les esmenes i els vots particulars mantinguts a plenari, així com
el dossier documental i legislatiu. També s’hi adjuntarà la
documentació que el Govern hagi presentat com a
documentació necessària o complementària, si es tractava d’un
projecte de llei, o els antecedents aportats a les proposicions de
llei, així com les opinions que s’hagin obtingut derivades de
l’aplicació de l’article 117.2 del Reglament del Parlament.

Cinquè. Rebut el dictamen del Consell Consultiu, es publicarà
al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears. En el
supòsit que el dictamen fes objeccions al text del projecte o de
la proposició de llei dictaminats, el text del dictamen juntament
amb les objeccions serà tramès de bell nou a la comissió
legislativa corresponent, que emetrà nou dictamen si ho creu
pertinent.

A la seu del Parlament, 16 de maig de 2012.
El president del Parlament de les Illes balears:
Pere Rotger i Llabrés.



BOPIB núm. 47 - 18 de maig de 2012 2177

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió de

Control Parlamentari de la Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3615/12,
presentat pel diputat Hble. Sr. Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual comunica la seva
renúncia al càrrec de vicepresident de la comissió esmentada.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Renúncia al càrrec de diputat del Sr. Jaume Ferrer i Ribas,

del Grup Parlamentari Socialista.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
16 de maig de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3716/12,
presentat pel Sr. Jaume Ferrer i Ribas, del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual comunica la seva renúncia al
càrrec de diputat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 16 de maig de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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