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1. DIPUTACIÓ PERMANENT
DEL PARLAMENT

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorregut el
termini a què es refereix l'article 117.2 del Reglament de la
cambra, s'obre un termini de 8 dies perquè s'hi puguin
presentar esmenes, que en cap cas no podran ser a la totalitat
de devolució, davant la Comissió d'Economia.

1.5. INFORMACIONS
Palma, a 23 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària (escrit RGE
núm. 5807/12).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en la primera sessió de dia 20 de juliol de 2012, atès l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari Popular, aprovà per
13 vots a favor, 1 en contra i cap abstenció, la convocatòria de
sessió plenària extraordinària esmentada (publicada al BOPIB
núm. 56, de 19 de juliol d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Rebuig de convocatòria de sessió plenària extraordinària
(escrit RGE núm. 5745/12).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en la segona sessió de dia 20 de juliol de 2012, atès l'escrit
esmentat, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, rebutjà per
5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció, la solAlicitud de
convocatòria de sessió plenària extraordinària esmentada
(publicada al BOPIB núm. 56, de 19 de juliol d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol 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
23 de juliol de 2012, conformement amb l'establert als articles
49.2 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, 117 i 148 del
Reglament del Parlament, i segons l'acord adoptat pel Ple de
la cambra, en sessió extraordinària del proppassat dia 17 de
juliol, acorda de tramitar el Decret Llei 7/2012, de 15 de juny,
de mesures urgents per a l'activació econòmica en matèria
d'indústria i energia i altres activitats(RGE núm. 5667/12),
com a projecte de llei pel procediment d'urgència.

A)
DECRET LLEI 7/2012, DE 15 DE JUNY DE MESURES
URGENTS PER A L’ACTIVACIÓ ECONÒMICA EN
MATÈRIA D’INDÚSTRIA I ENERGIA, I ALTRES
ACTIVITATS
PREÀMBUL
I
La situació de crisi econòmica actual i el nombre de
persones sense feina que engreixen les llistes de l’atur
requereixen que, de manera urgent, el Govern de les Illes
Balears aprovi un seguit de normes per aplicar uniformement en
tot el territori que ajudin i fomentin l’activitat econòmica en
l’àmbit de la comunitat autònoma.
La destrucció d’ocupació és notòria. La xifra de persones en
atur del quart trimestre del 2011 a les Illes Balears arriba a
146.500, la qual cosa representa un augment del 13,95 % en
relació amb la del quart trimestre del 2010 i del 33,7 % sobre la
del tercer trimestre del 2011, si bé aquesta darrera dada es deu
als efectes de l’estacionalitat. D’aquesta manera, la taxa d’atur
del quart trimestre del 2011 se situa en el 25,2 %, tres punts
percentuals per sobre de la del mateix període del 2010 (22,2 %)
i per sobre de la taxa nacional (22,90 %). Tot i que durant el
primer trimestre del 2012 la tendència de les xifres d’atur ha
estat descendent, des d’una perspectiva anual creix el 9,07 %.
D’altra banda, les dades d’atur per sectors es mantenen des
de l’any 2009 amb molt poques variacions en l’agricultura,
activitat en què es passa de 600 persones en atur el mes d’abril
del 2009 a 1.000 durant el mateix mes del 2011; la indústria,
sector en el qual hi ha 300 persones més en atur en el mateix
període, o la construcció, amb una reducció de la desocupació
de 300 persones durant el mateix període. Contràriament, el
nombre de persones en atur en el sector dels serveis
experimenta un fort augment, i passa de 48.400 l’abril del 2009
a 57.100 l’abril del 2011.
Pel que fa a l’evolució del total d’empreses a les Illes
Balears, també ha estat negativa. Així, mentre que l’any 2009
es computaven 91.826 empreses, l’any 2011 n’hi havia 87.461;
és a dir, una reducció del 4,75 %. A més, pràcticament el 50 %
d’empreses corresponia a persones físiques: 45.820 l’any 2009,
que passaren a 43.371 l’any 2011, amb una disminució del
5,34%.
Les xifres d’atur indicades i la destrucció de teixit
empresarial posen de manifest la gravetat de la situació
econòmica i la necessitat d’adoptar mesures de caràcter
extraordinari i urgent que facilitin de manera immediata la
creació d’empreses i, consegüentment, la generació d’ocupació.
Aquest fet justifica recórrer a la figura del decret llei que preveu
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l’article 49 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, perquè
es requereix un procediment més breu que el previst per a la
tramitació parlamentària de les lleis, tant sigui el d’urgència
com l’ordinari.
En aquest sentit, i davant el convenciment que és la societat
civil la que ha de portar la iniciativa en la innovació, la
implantació d’empreses, l’augment de riquesa i la creació de
llocs de treball, és obligat que el Govern hi colAlabori creant el
marc adequat per a això amb l’aprovació de normes que, d’una
banda, redueixin la burocràcia administrativa de manera
important i que, de l’altra, eliminin requisits i exigències en la
tramitació dels expedients administratius, la qual s’ha anat
incrementant sense cap necessitat amb el pas dels anys. Això no
ha d’implicar que es perdin garanties, una part de les quals es
mantenen amb procediments més àgils que els actuals.
La societat balear és una societat de creadors i emprenedors,
tal com acredita la nostra pròpia història. A les Illes Balears,
malgrat els problemes que representen tant la insularitat com la
doble insularitat a les illes menors, s’ha sabut crear un gran
nombre d’indústries i activitats que han elaborat al llarg de la
nostra història productes de molta qualitat: calçat, bijuteria,
mobles, moda, vi, formatge, etc. Aquests emprenedors
necessiten uns poders públics que donin suport a aquestes
activitats reduint els procediments administratius necessaris i
eliminant determinades traves administratives que l’únic que
fan és dificultar el naixement d’aquests emprenedors.
L’emprenedor ha de trobar les portes obertes i el camí lliure per
poder crear les seves empreses, desenvolupar les seves
activitats, fabricar nous productes i, sobretot, crear nous llocs de
treball, amb la finalitat de superar la conjuntura econòmica de
crisi actual.
L’extraordinària i urgent necessitat que exigeix el Tribunal
Constitucional per legislar per mitjà de decret llei es justifica en
cada una de les mesures que s’adopten en aquest Decret llei i en
el conjunt, adreçat a impulsar l’activitat econòmica i la creació
d’ocupació.
Així, la possibilitat de declaració d’utilitat pública
d’energies renovables i les mesures d’estalvi d’energia que es
preveuen en el capítol II s’adrecen a aconseguir l’eficiència
energètica en els sectors primari, industrial, residencial i
terciari, a més de possibilitar la implantació d’energies
renovables i autòctones, facilitant la construcció de les
infraestructures necessàries per proveir la demanda energètica
i fer-ho amb la qualitat necessària.
II
Efectivament, i pel que fa a la matèria d’indústria i energia,
el Govern de les Illes Balears considera l’energia i les noves
fonts energètiques matèries de gran interès, la qual cosa està
motivada pel compliment dels criteris que emanen de la Unió
Europea. En concret, en els objectius per al 2020 s’estableix la
necessitat d’assolir les quotes següents: promoure les energies
renovables fins al 20 %, reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle en un 20 % i estalviar el 20 % del consum d’energia
amb més eficiència energètica. A més, la creació de noves
indústries sobre la base de les noves fonts d’energia pot dur com
a conseqüència la diversificació de l’activitat econòmica balear
i la creació de nous llocs de treball en aquests sectors.
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Per aquest motiu, i per poder complir els objectius
esmentats, s’estableix un mètode senzill mitjançant la declaració
d’utilitat pública, sempre des del punt de vista autonòmic, i es
manté la capacitat d’intervenció dels consells insulars i dels
ajuntaments en el procediment establert.
Altrament, la biomassa, tant la d’origen agrícola com la
d’origen forestal, s’ha convertit en una energia que s’ha de
potenciar des de l’acció de govern, a partir de dos paràmetres
fonamentals: la protecció mediambiental motivada per l’ús d’un
combustible d’emissió zero de diòxid de carboni i la protecció
contra incendis dels boscs, per facilitar les operacions de neteja
i aprofitar-ne el resultat.
En aquest sentit, es considera que els projectes energètics,
d’indubtable interès social i utilitat pública, tenen una dimensió
supramunicipal, atès que les infraestructures i les dotacions que
es requereixen per implantar aquests projectes necessiten
assentar-se sobre més d’un terme municipal o, assentant-se en
un mateix terme municipal, tenen una incidència que
transcendeix l’àmbit municipal per la seva magnitud,
importància o característiques especials. A més, un dels pilars
del futur econòmic són les energies renovables, la qual cosa ha
de permetre també arribar al compliment dels objectius
d’emissions.
III
Per acabar, en el capítol III, relatiu a activitats, se
simplifiquen els procediments administratius per impulsar i
facilitar l’activitat privada, en especial la implantació de noves
empreses, i es reserva la necessitat del permís d’instalAlació
únicament per a les activitats permanents majors, les quals, així
mateix, es delimiten de bell nou, com també les activitats
permanents menors i les innòcues, l’exercici de les quals només
requereix la presentació d’una declaració responsable, tot això
en concordança, a més, amb el que disposa el recent Reial
decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis.
Així mateix, en aquest capítol III s’estableixen algunes
mesures que emanen de les aportacions a les reglamentacions de
l’Estat i autonòmiques que ha efectuat la Unió Europea, en
concret tot el que fa referència a solucions alternatives.
La norma es completa amb quatre disposicions addicionals,
relatives, respectivament, a la tramitació d’informes preceptius
entre diverses administracions, a una declaració d’utilitat
pública a efectes d’expropiació forçosa, a la declaració
responsable o comunicació prèvia en determinades obres, i a
l’ús del masculí genèric en les denominacions; una de
transitòria, per als expedients en tramitació que resultin afectats
per les noves normes que es contenen en el Decret llei; una de
derogatòria, i deu de finals, per les quals es fixa l’entrada en
vigor de la norma; es declara expressament la vigència de la
disposició addicional sisena de la Llei 2/1999, de 24 de març,
general turística de les Illes Balears, en la redacció establerta
per l’article cinquè 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 en el
mercat interior, i es modifiquen puntualment la Llei 6/2010, de
17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per a la
reducció del dèficit públic; la Llei 12/2010, esmentada abans; la
Llei 1/2007, de 16 de març, contra la contaminació acústica de

2736

BOPIB núm. 58 - 25 de juliol de 2012

les Illes Balears; la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim
jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears; la Llei 11/2006, de 14 de setembre, d’avaluacions
d’impacte ambiental i avaluacions ambientals estratègiques a les
Illes Balears, i la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació de
l’activitat comercial a les Illes Balears.
Capítol I
Objecte
Article 1
Objecte
Aquest Decret llei té per objecte establir diverses mesures
normatives urgents en matèria d’indústria i energia, i altres
activitats.
Capítol II
Indústria i energia
Article 2
Utilitat pública
1. D’acord amb el que estableix la disposició addicional vuitena
de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes
Balears, les instalAlacions de generació d’electricitat incloses en
el règim especial que facin servir energia eòlica, solar o
hidràulica, biomassa, energia procedent del mar o altres de
similars segons el seu interès energètic o d’aprofitament
d’espais degradats, poden ser declarades d’utilitat pública per la
direcció general competent en matèria d’indústria i energia.
2. Així mateix, es poden declarar d’utilitat pública les torres o
els equips de mesura necessaris per a l’avaluació de recursos
d’energia renovable, i, segons el seu interès energètic, les
instalAlacions d’aprofitament tèrmic, com ara les solars i les
termosolars, les de biomassa, les de cogeneració i les xarxes de
distribució energètica i geotèrmica.
3. La declaració d’utilitat pública té els mateixos efectes que els
que regulen els articles 25, 26.5 i 26.6 del Pla Director Sectorial
Energètic de les Illes Balears, aprovat pel Decret 96/2005, de 23
de setembre.
Article 3
Procediment per a la declaració d’utilitat pública
1. El procediment per a la declaració de la utilitat pública de les
instalAlacions esmentades en l’article 2 inclou els tràmits
següents:
a) Presentació de la solAlicitud de declaració d’utilitat
pública acompanyada de la documentació tècnica que
s’estableixi.
b) Avaluació i admissió a tràmit, si escau, de la solAlicitud
d’utilitat pública per part de la direcció general competent en
matèria d’indústria i energia.
c) En cas d’admissió a tràmit:
1r. Tràmit d’informació pública.

2n. SolAlicitud d’informes a altres administracions i, en
tot cas, al consell insular i a l’ajuntament que
corresponguin per raó del territori. En tot cas, els
informes del consell insular i de l’ajuntament tenen el
caràcter d’informes determinants als efectes dels articles
42.5.c) i 83.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
3r. Resolució del director general competent en matèria
d’indústria i energia.
2. Es faculta el director general competent en matèria
d’indústria i energia perquè, mitjançant una resolució, concreti
la documentació tècnica a què es refereix l’apartat 1.a) anterior.
Article 4
Integració de la producció d’energia renovable en el medi
rural
El conseller competent en matèria de medi rural ha de
desplegar la normativa necessària per integrar la producció
d’energia renovable per qualsevol dels tipus esmentats en els
articles anteriors en les explotacions agràries, amb la finalitat
que siguin més rendibles i que l’energia que es pugui produir
sigui un complement econòmic de l’activitat de l’explotació.
Article 5
Òrgan competent en la gestió de l’extracció i el tractament
de la biomassa vegetal
1. L’òrgan autonòmic competent en la gestió de l’extracció i el
tractament de la biomassa vegetal és el conseller competent en
matèria de medi rural.
2. Als efectes d’aquest Decret llei, s’entén per biomassa vegetal
tot el material natural de procedència agrícola o silvícola.
Article 6
Gestors de biomassa vegetal
1. Es considera gestor de biomassa vegetal l’agent que participa
en la cadena de valor de biomassa vegetal, sota criteris de
sostenibilitat ambiental i energètica, mitjançant una combinació
de com a mínim dues de les activitats següents: enginyeria,
treballs d’aprofitament, extracció, recol A lecció,
emmagatzematge o valorització material de biomassa vegetal.
2. La conselleria competent en matèria de medi rural pot crear
un registre de gestors de biomassa vegetal.
Article 7
Punts de recollida i tractament de biomassa vegetal
1. Es consideren punts de recollida i tractament de biomassa
vegetal els llocs o els terrenys que facin servir els gestors de
biomassa durant un any per a la recollida, l’emmagatzematge i
la possible valorització material intermèdia de la biomassa
vegetal, per facilitar-ne el transport posterior.
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No es consideren punts de recollida i tractament de biomassa
vegetal les activitats consistents en el desenvolupament normal
de treballs forestals d’acord amb un pla d’aprofitament forestal
o una autorització de tala, com tampoc els treballs agrícoles
derivats del desenvolupament normal d’una explotació agrícola.
2. Els usos relacionats amb els punts de recollida i tractament de
biomassa vegetal, excepte quan estiguin expressament prohibits
pel planejament territorial o urbanístic, tenen la consideració
d’usos admesos, atès que es tracta d’activitats relacionades amb
la finalitat o amb la naturalesa de les finques, d’acord amb el
que preveu l’article 21.1.a) de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del
sòl rústic de les Illes Balears.
3. Qui vulgui instalAlar un punt de recollida i tractament de
biomassa vegetal ha de presentar una declaració responsable en
els termes i amb els efectes que preveu la legislació general de
règim jurídic i del procediment administratiu aplicable a
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Juntament amb la declaració responsable, s’ha de presentar
la documentació següent:
a) Documentació acreditativa de la disponibilitat del terreny.
b) Descripció de les instalAlacions, que ha d’incloure la
ubicació identificada mitjançant les coordenades geogràfiques,
les característiques tècniques, i el tipus i les quantitats estimades
de biomassa que es pretenguin recollir.
c) Descripció de les activitats de valorització de biomassa
que es duran a terme amb indicació de la superfície que
s’utilitzarà per a cada tipus d’operació, la tipologia de la
maquinària i la capacitat màxima de tractament de la
instalAlació.
d) Mesures de prevenció i autoprotecció d’incendis en el
conjunt de la instalAlació.
e) Relació dels mitjans adequats de protecció contra incendis
en funció de la ubicació del punt.
f) En el cas d’extracció de biomassa forestal, pla tècnic
d’aprofitament aprovat o, si no n’hi ha, autorització de tala.
g) Declaració de no afectació de valors protegits
especialment per la legislació ambiental.
5. L’activitat dels punts de recollida i tractament de biomassa
vegetal no està subjecta al règim de llicències, autoritzacions i
informes que estableix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears.
6. El gestor de biomassa pot solAlicitar una pròrroga de dotze
mesos com a màxim i, excepcionalment, per una causa
justificada, una altra pròrroga pel temps indispensable per a
l’acabament de l’activitat, la qual no pot excedir de sis mesos.
En tot cas, la transformació del punt de recollida i tractament
en un punt d’emmagatzematge i transferència de biomassa
vegetal requereix la presentació d’una nova declaració
responsable en els termes que estableix l’article 8 següent.
7. El gestor de biomassa ha de tornar, a càrrec seu, el terreny
utilitzat com a punt de recollida i tractament de biomassa
vegetal al seu estat original, en el termini màxim de sis mesos
després d’acabar l’activitat, acabament que s’ha de comunicar
a la conselleria competent en matèria de medi rural. Si el gestor
no duu a terme aquesta restitució a l’estat original, ho pot fer
subsidiàriament l’Administració.
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Article 8
Punts d’emmagatzematge i transferència de biomassa
vegetal
1. Es consideren punts d’emmagatzematge i transferència de
biomassa vegetal els llocs o els terrenys que els gestors de
biomassa facin servir durant un període de tres anys per a
l’emmagatzematge i la possible valorització material
intermèdia, per facilitar-ne el transport posterior.
2. Els usos relacionats amb l’emmagatzematge i la transferència
de biomassa vegetal, excepte quan estiguin expressament
prohibits pel planejament territorial o urbanístic, tenen la
consideració d’usos admesos, atès que es tracta d’activitats
relacionades amb la finalitat o amb la naturalesa de les finques,
d’acord amb el que preveu l’article 21.1.a) de la Llei 6/1997.
3. Qui vulgui instalAlar un punt d’emmagatzematge i
transferència de biomassa vegetal ha de presentar una declaració
responsable en els termes i amb els efectes que preveu la
legislació general de règim jurídic i del procediment
administratiu aplicable a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
4. Juntament amb la declaració responsable, s’ha de presentar
la mateixa documentació que preveu l’apartat 4 de l’article
anterior per als punts de recollida i tractament de biomassa
vegetal.
5. A les instalAlacions dels punts d’emmagatzematge i
transferència de biomassa s’ha d’aplicar el mateix règim
establert en l’article anterior per als punts de recollida i
tractament de biomassa vegetal, amb les particularitats següents:
1a. Dins els tres anys següents a l’inici de l’activitat en el
punt d’emmagatzematge i transferència de biomassa vegetal,
es pot solAlicitar una pròrroga de tres anys com a màxim i,
excepcionalment, per una causa justificada, una altra
pròrroga pel temps indispensable per a l’acabament de
l’activitat, la qual no pot excedir de sis mesos.
2a. En els punts d’emmagatzematge i transferència de
biomassa vegetal es poden utilitzar les construccions
existents o fer noves construccions desmuntables que siguin
absolutament indispensables per desenvolupar l’activitat, les
quals tenen el caràcter d’edificis vinculats a l’activitat, i
només queden subjectes a la llicència municipal d’edificació
i ús del sòl, la qual, amb l’informe previ i favorable de la
conselleria competent en matèria de medi rural, pot
exceptuar, per causes justificades en l’expedient, el
compliment dels paràmetres d’ocupació, superfície o alçària
fixats amb caràcter general per la normativa urbanística, i,
particularment, pel Decret 147/2002, de 13 de desembre, pel
qual es desplega la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic
de les Illes Balears, en relació amb les activitats vinculades
amb la finalitat i la naturalesa de les finques i el règim
d’unitats mínimes de cultiu. En tot cas, tenen la consideració
d’edificis vinculats a l’activitat les construccions obertes
desmuntables que tenguin una coberta i, com a màxim, dos
tancaments laterals, i es facin servir per protegir la biomassa
vegetal.
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En els punts d’emmagatzematge i transferència de
biomassa vegetal es pot instalAlar maquinària adequada per
al tractament de la biomassa vegetal, amb la possibilitat de
fer una instalAlació tancada desmuntable per protegir la
maquinària, en els mateixos termes indicats en el paràgraf
anterior.
3a. Totes les instalAlacions s’han de desmuntar en el termini
màxim de sis mesos des de l’acabament de l’activitat, i hi és
aplicable tot el que estableix l’apartat 7 de l’article anterior.
Capítol III
Activitats
Article 9
Solucions alternatives
1. En la normativa d’àmbit municipal o insular que faci
referència a instalAlacions que siguin necessàries per al
desenvolupament d’una activitat, s’hi han de tenir en compte
possibles solucions tècniques alternatives de les que pugui
prescriure la normativa vigent, quan hi hagi causes justificables
que n’impossibiliten l’aplicació.
2. Els tècnics que redactin el projecte o la documentació tècnica
i els directors d’obra poden adoptar, sota la seva responsabilitat,
solucions tècniques alternatives sempre que aquestes solucions
es detallin exhaustivament i es justifiquin en el projecte o en la
documentació tècnica, amb l’autorització expressa de la
propietat.
3. El projecte o la documentació tècnica amb la solució
alternativa s’han de presentar en els termes que prescriu 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 en el mercat interior.
Article 10
Regularització d’activitats existents
1. Els titulars d’activitats que no disposin de la denominada
anteriorment “llicència d’activitat” i que acreditin l’exercici de
l’activitat abans de l’entrada en vigor de la Llei 16/2006, poden
regularitzar la seva situació, en el termini de divuit mesos des
que entri en vigor aquest Decret llei, mitjançant la presentació
de la documentació següent:
a) Declaració responsable del titular, d’acord amb la Llei
12/2010.
b) Projecte redactat per un tècnic competent, que inclogui
l’estat actual de les instalAlacions i n’indiqui les mesures de
seguretat i salubritat, i les condicions mediambientals.
c) Certificat expedit per un tècnic competent sobre el
projecte indicat en la lletra b) anterior.
d) Pagament, si escau, de la taxa municipal corresponent.
2. La presentació d’aquesta documentació habilita el titular per
exercir l’activitat corresponent, el qual ha de garantir que
l’activitat no vulnera l’ordenament urbanístic ni la resta de la
normativa aplicable.

3. Sens perjudici de la regularització a què es refereix l’apartat
1 d’aquest article, les modificacions de l’activitat que tenguin
lloc amb posterioritat a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei
s’han de sotmetre a la normativa vigent en matèria d’activitats.
4. El que estableix aquest article no és aplicable a l’activitat
turística, sens perjudici del que preveu la disposició final
vuitena d’aquest Decret llei.
Article 11
Classificació i tramitació d’activitats
1. En compliment de l’article 84 bis de la Llei 7/1985, només és
preceptiva l’obtenció prèvia del permís d’instalAlació per a les
activitats permanents majors, d’acord amb l’article 6 de la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears.
2. La resta d’activitats permanents innòcues i menors, i les no
permanents de tipus temporal, per iniciar i exercir la seva
activitat, únicament han de presentar la declaració responsable
corresponent juntament amb la resta de documentació, d’acord
amb la disposició transitòria primera de la Llei 12/2010.
Article 12
Excepcions
En tot cas, s’exceptuen de la necessitat d’obtenir el permís
d’instalAlació i de presentar la declaració responsable per iniciar
i exercir l’activitat, com també de la necessitat de l’assegurança
de responsabilitat civil a què es refereix l’article 19 de la Llei
16/2006, els casos següents:
a) Els aparcaments vinculats a un únic habitatge, sens
perjudici d’aparcaments comunitaris, i les instalAlacions
tècniques pròpiament dites no vinculades a una activitat.
b) Les activitats relacionades amb la finalitat o amb la
naturalesa de les finques vinculades als usos a què es refereix
l’article 21 de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les
Illes Balears, llevat que requereixin una avaluació d’impacte
ambiental d’acord amb la normativa aplicable.
c) Les estades turístiques en habitatges.
Article 13
Informe d’ús i d’idoneïtat de la ubicació
Amb caràcter potestatiu, el promotor o titular de l’activitat
o un tècnic competent poden solAlicitar a l’ajuntament
corresponent un informe sobre l’ús i la idoneïtat de la ubicació
de l’activitat d’acord amb la normativa municipal i urbanística.
Aquest informe, que l’ajuntament ha d’emetre amb caràcter
preceptiu en un termini màxim de dos mesos, és vinculant per
a l’ajuntament, llevat que la normativa urbanística aplicable
hagi suspès l’atorgament de llicències, i té una validesa de dotze
mesos.
Article 14
Activitats amb autorització prèvia de l’Administració
autonòmica o d’altres administracions
Totes les activitats que requereixen una autorització global
prèvia de l’Administració autonòmica o de l’Estat, la qual
s’hagi tramitat amb una documentació tècnica que inclogui
l’objecte propi d’un permís d’instalAlació, no necessiten obtenir
el permís previ d’instalAlació, atès que es considera atorgat
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presumptament mitjançant l’autorització global esmentada. Per
iniciar i exercir l’activitat és suficient presentar la declaració
responsable, d’acord amb el que estableix la disposició
transitòria primera de la Llei 12/2010.
Disposició addicional primera
Tramitació d’informes preceptius d’altres administracions
En els casos en què, en l’àmbit d’aquest Decret llei, sigui
preceptiu obtenir informes o llicències de diverses
administracions, es pot trametre directament la solAlicitud a
cadascuna de les administracions, amb independència que per
dictar la resolució definitiva es requereixin tots els informes.
Disposició addicional segona
Declaració d’utilitat pública
D’acord amb l’article 9 de la Llei de 16 de desembre de
1954, d’expropiació forçosa, es declara d’utilitat pública
l’estació de bombament i el colAlector de conducció de les
aigües residuals generades pel municipi de Búger per a l’estació
de depuració de les aigües residuals de Campanet, com també
l’accés a l’estació de bombament.
Disposició addicional tercera
Declaracions responsables o comunicacions prèvies en
determinades obres
1. En els casos en què, d’acord amb el que estableix el Reial
decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de
liberalització del comerç i de determinats serveis, no sigui
exigible la llicència d’edificació i ús del sòl, s’ha de presentar
una declaració responsable relativa a les obres duites a terme,
juntament, si s’escau, amb la declaració responsable relativa a
l’inici i l’exercici de l’activitat corresponent.
2. Això no obstant, els municipis poden exigir que, abans de dur
a terme les obres, s’hagi de presentar una comunicació prèvia a
fi de conèixer la localització i les circumstàncies de l’obra que
s’hagi de fer, i facilitar-ne el control. En aquests casos, la
comunicació prèvia substitueix la declaració responsable
relativa a les obres a què es refereix l’apartat anterior, sens
perjudici de l’obligació de presentar, si s’escau, la declaració
responsable relativa a l’inici i l’exercici de l’activitat.
3. Aquestes declaracions responsables o comunicacions prèvies
queden sotmeses al règim jurídic que regulen el Reial decret llei
19/2012, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, i la resta de normativa aplicable.
Disposició addicional quarta
Denominacions
Totes les denominacions que en aquest Decret llei apareixen
en masculí s’han d’entendre referides també al femení.

2739

Disposició transitòria única
Expedients en tramitació
Els expedients que es tramitin quan entri en vigor aquest
Decret llei han de seguir la tramitació iniciada, si bé els
promotors poden optar per desistir-ne i acollir-se a aquesta nova
regulació.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
1. Es deroguen la lletra b) del grup 1, la lletra b) del grup 2, i les
lletres d) i j) del grup 7, totes 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.
2. Es deroga l’apartat 5 de l’article 20, l’article 26, els capítols
I, III i IV del títol IV i els títols I, II i III de l’annex I de la Llei
16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències
integrades d’activitat de les Illes Balears.
3. Queden derogats el capítol XXII, relatiu a la taxa pels serveis
de controls oficials posteriors en matèria de seguretat
alimentària (articles 388 quadragies a 388 quaterquadragies)
i el capítol XXIII, relatiu a la taxa pels serveis de controls
oficials posteriors en matèria de salut ambiental (articles 388
quinquadragies a 388 novoquadragies), del títol VIII de la Llei
11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
4. Així mateix, queden derogades totes les normes de rang legal
o reglamentari que s’oposin a aquest Decret llei o el
contradiguin.
Disposició final primera
Modificació 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 en el
mercat interior
1. L’apartat 1 de la disposició transitòria primera 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 en el mercat interior, queda
modificat de la manera següent:
“1. Procediment per a la instalAlació
Per a la implantació de les activitats permanents majors s’ha
d’obtenir prèviament el permís d’instalAlació, d’acord amb
el que estableix la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim
jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears.”
2. La lletra a) de l’apartat 2 de la disposició transitòria primera
de la Llei 12/2010 queda modificada de la manera següent:
“a) Complir els requisits establerts en la normativa vigent i,
si es tracta d’activitats majors, també, si escau, les
condicions imposades en la concessió del permís
d’instalAlació.”
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Disposició final segona
Modificació de la Llei 6/2010, de 17 de juny, per la qual
s’adopten mesures urgents per a la reducció del dèficit
públic

Disposició final quarta
Modificació de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim
jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears

S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, a l’article 6 de la Llei
6/2010, de 17 de juny, per la qual s’adopten mesures urgents per
a la reducció del dèficit públic, amb la redacció següent:

1. L’article 6 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim
jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes
Balears, queda modificat de la manera següent:

“4. Excepcionalment, en el cas que l’elevat nombre d’òrgans
de contractació als quals afecti l’acord marc ho aconselli, i
per raons d’economia i d’eficiència, el Consell de Govern
pot, per mitjà d’un acord, designar l’òrgan que ha de
tramitar i resoldre el procediment de licitació i adjudicació
de l’acord marc. Aquest acord del Consell de Govern ha de
concretar els òrgans de contractació que hi intervenen i el
finançament que assumeix cada un d’aquests òrgans. En
aquests casos, no cal que se signi el conveni a què es
refereix l’apartat 2 anterior.”
Disposició final tercera
Modificació de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears
1. L’article 10 de la Llei 1/2007, de 16 de març, contra la
contaminació acústica de les Illes Balears, queda modificat de
la manera següent:
“Article 10
Interpretació dels valors límit en les ordenances municipals
Per establir els valors límit dels nivells d’avaluació
sonora, les ordenances municipals que es dictin a l’empara
d’aquesta Llei i del desplegament reglamentari posterior, o
s’hi adaptin, han de considerar els que s’hi expressen com a
exigències mínimes. No obstant això, aquestes ordenances
poden establir valors límit més restrictius en els casos en
què ho considerin oportú, excepte en els supòsits que
estableix l’article 12 de la Llei 37/2003, de 17 de novembre,
del soroll.”
2. La disposició transitòria segona de la Llei 1/2007 queda
modificada de la manera següent:
“Disposició transitòria segona
Ordenances municipals aprovades i zones acústicament
saturades
1. Les ordenances municipals aprovades i les zones
declarades acústicament saturades abans de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei s’han d’adequar a la legislació bàsica
estatal i a aquesta Llei abans del 30 de juny de 2013.
2. Fins que no tengui lloc l’adaptació esmentada, són
directament aplicables les previsions de la Llei 37/2003, de
17 de novembre, del soroll, els seus reglaments de
desplegament parcial i aquesta Llei, particularment pel que
fa a la prohibició d’activitats els valors d’emissió acústica
dels quals estiguin en els marges i els horaris prevists en la
normativa esmentada.”

“Article 6
Activitats permanents majors
Són activitats permanents majors aquelles en les quals es
produeixen una o més de les circumstàncies següents:
a) Les indústries, els tallers industrials i les indústries
agroalimentàries de més de 1.000 m2 de superfície
computable. La superfície computable és la suma de la
superfície edificada més el 50 % de la superfície a l’aire
lliure, si n’hi ha.
b) La resta d’activitats no indicades en la lletra anterior
de més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els
aparcaments a l’aire lliure.
c) Quan la majoria dels ocupants necessitin ajuda en cas
d’evacuació.
d) Quan la capacitat sigui superior a 250 persones amb
una densitat d’ocupació igual o superior a 1 persona per
metre quadrat, i a 500 persones en els altres casos.
e) Quan la càrrega de foc ponderada sigui superior a 200
Mcal/m2.
f) Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un
metre dels aparells, les màquines o els equips instalAlats a
l’interior d’edificis sigui superior a 90 dB (A) de dia i en
període vespertí i a 80 dB (A) en període de nit; o, en el cas
que es tracti de zones a l’aire lliure o sense tancaments, a 65
dB (A) de dia i en període vespertí i a 55 dB (A) en període
de nit.
A efectes dels límits anteriors no s’ha de tenir en compte
l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio
autònoms, com ara els televisors i altres de semblants.
Quan es tracti de zones residencials o que requereixin
una protecció especial contra la contaminació acústica, els
valors anteriors s’han de reduir en 5 dB (A).
g) Les activitats que impliquin manipulació, expedició
o emmagatzematge de productes susceptibles de produir
riscs greus per a les persones o els béns per explosions,
combustions, intoxicacions, radiacions i altres
conseqüències semblants, com també fums, gasos, olors,
boires o pols en suspensió que puguin donar lloc a molèsties
greus als veïnats.
h) Les que es regulin reglamentàriament.”
2. L’article 7 de la Llei 16/2006 queda modificat de la manera
següent:
“Article 7
Activitats permanents menors
Són activitats permanents menors totes les que no siguin
majors ni innòcues.”
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3. L’article 8 de la Llei 16/2006 queda modificat de la manera
següent:
“Article 8
Activitats permanents innòcues
Són activitats permanents innòcues:
a) Els aparcaments a l’aire lliure.
b) Les activitats d’ús administratiu, comercial i
d’aparcament de fins a 300 m2 de superfície, i, en tot cas, les
activitats incloses en l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei
19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització
del comerç i de determinats serveis.
c) La resta d’activitats, no majors i no indicades en els
apartats anteriors, de fins a 100 m2 de superfície.”
4. L’article 15 de la Llei 16/2006 queda modificat de la manera
següent:
“Article 15
Activitats catalogades
Són activitats catalogades les denominades anteriorment
“espectacles públics i activitats recreatives”. En el títol IV
de l’annex I d’aquesta Llei s’esmenten, sense un caràcter
exhaustiu ni excloent, les activitats catalogades incloses en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei.
Les activitats catalogades permanents es classifiquen en
activitats majors, menors o innòcues, segons les seves
característiques, i el procediment aplicable per iniciar i
exercir aquestes activitats és el que correspongui d’acord
amb aquesta classificació.
Així mateix, el procediment per iniciar i exercir les
activitats catalogades no permanents és el que pertoqui
segons el tipus d’activitat.”
5. L’article 23 de la Llei 16/2006 queda modificat de la manera
següent:
“Article 23
Concordança del permís d’instalAlació i de la llicència
d’edificació i ús del sòl
Quan sigui preceptiu, i sens perjudici de les excepcions
que estableixin normes de rang legal, el permís d’instalAlació
ha de ser previ o simultani a la llicència d’edificació i ús del
sòl. D’acord amb això, i amb caràcter general, és nulAla de
ple dret qualsevol llicència d’edificació i ús del sòl que
s’atorgui sense haver-se concedit, prèviament o
simultàniament, el permís d’instalAlació, en els casos que
sigui preceptiu.”
6. L’apartat 1 de l’article 104 de la Llei 16/2006 queda
modificat de la manera següent:
“1. Els ajuntaments han de planificar en el primer mes de
cada any les inspeccions d’activitats que hagin d’executar
anualment d’ofici. El pla ha d’incloure, com a mínim, un 50
% de les activitats permanents majors i un 10 % de les
restants respecte de l’exercici anterior. Les inspeccions
s’han de fer en el període d’un any des de la presentació de
la declaració responsable corresponent que les habilita per
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funcionar, sens perjudici que qualsevol activitat pugui ser
inspeccionada en qualsevol altre moment.
Les inspeccions municipals poden ser efectuades
directament pels ajuntaments o per agents d’inspecció
degudament acreditats.”
7. L’apartat 1 de l’article 119 de la Llei 16/2006 queda
modificat de la manera següent:
“1. Les infraccions poden ser sancionades per via
administrativa en funció del risc que comportin per a les
persones o per als béns, de l’existència d’intencionalitat o
reiteració i de la naturalesa dels perjudicis causats, de
conformitat amb la gradació següent:
a) Infraccions lleus, amb una multa de 300 a 1.000 euros.
b) Infraccions greus, amb una multa de 1.001 a 10.000
euros, i es pot imposar la sanció de suspensió de les
activitats o de l’exercici de la professió per un període
màxim de sis mesos.
c) Infraccions molt greus, amb una multa de 10.001 a
100.000 euros, i es pot imposar la sanció de suspensió de les
activitats o de l’exercici de la professió per un període
màxim de tres anys.”
8. L’apartat 2 de l’article 123 de la Llei 16/2006 queda
modificat de la manera següent:
“2. L’autoritat competent ha de notificar a la persona titular
de l’activitat presumptament ilAlegal les anomalies
observades i li ha d’atorgar un termini de cinc dies perquè
acrediti la legalitat de l’activitat. S’entén que la manca de
resposta implica l’acceptació de les irregularitats
assenyalades i permet dictar l’acord, de manera immediata,
de la paralització i la clausura cautelar de l’exercici de
l’activitat, en els casos que s’infringeixin manifestament els
límits de la contaminació acústica o hi hagi un perill greu i
imminent per a la seguretat de les persones o del medi
ambient. En els altres supòsits, es pot concedir un termini de
sis mesos per regularitzar la seva situació, sens perjudici de
les actuacions sancionadores que estableix la llei.”
Disposició final cinquena
Modificació de la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears
1. La lletra d) del grup 3 de l’annex I de la Llei 11/2006, de 14
de setembre d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions
ambientals estratègiques a les Illes Balears, queda modificada
de la manera següent:
“d) Canonades per transportar gas i petroli en sòl rústic a
partir de 10 km de longitud amb un diàmetre de canonada
màxim de 160 mm.”
2. La lletra l) del grup 3 de l’annex I de la Llei 11/2006 queda
modificada de la manera següent:
“l) InstalAlacions fotovoltaiques en sòl rústic de més de 100
kW, incloses les esteses de connexió a la xarxa. Se
n’exceptuen les instalAlacions fotovoltaiques de qualsevol
potència en qualsevol tipus de coberta que no estiguin dins
una zona d’especial protecció.”
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Disposició final sisena
Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears
S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, a l’article 48 de la Llei
5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears, amb la
redacció següent:
“4. Quant al control de la seguretat alimentària en la venda
ambulant o no sedentària i als mercats municipals
permanents o temporals, correspon al municipi exercir les
funcions de control i inspecció amb caràcter general. No
obstant això, correspon, en tot cas, a l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears exercir la potestat
sancionadora en aquesta matèria. Quan sigui necessari per
a l’exercici de les seves funcions o per raons d’interès
públic, correspon també a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la funció inspectora en els
àmbits esmentats.”
Disposició final setena
Modificació de la Llei 11/2001, de 15 de juny, d’ordenació
de l’activitat comercial a les Illes Balears

Disposició final desena
Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà d’haver-se
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 15 de juny de 2012
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 6040/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de frau fiscal. (Mesa de
23 de juliol de 2012).
Palma, a 23 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

L’apartat 1 de l’article 15 de la Llei 11/2001, de 15 de juny,
d’ordenació de l’activitat comercial a les Illes Balears, queda
modificat de la manera següent:
“1. La implantació, l’ampliació de l’activitat o el trasllat de
les instalAlacions destinades a establiments del tipus gran
establiment comercial requereixen expressament la llicència
autonòmica, amb caràcter previ a la solAlicitud, si pertoca,
del permís municipal d’instalAlació de l’activitat
corresponent.
Això no obstant, queden exempts de la necessitat
d’obtenir la llicència autonòmica tots els supòsits que
formin part de l’àmbit d’aplicació del Reial decret llei
19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització
del comerç i de determinats serveis.”
Disposició final vuitena
Vigència de normes
Es declara expressament en vigor la disposició addicional
sisena de la Llei 2/1999, de 24 de març, general turística de les
Illes Balears, en la redacció establerta per l’article cinquè 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 en el mercat interior.
Disposició final novena
Deslegalització
D’acord amb el que preveu la disposició addicional vuitena
de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les Illes
Balears, les normes procedimentals que conté l’article 3
d’aquest Decret llei es poden modificar per mitjà d’una ordre de
la persona titular de la conselleria competent en matèria
d’energia.

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 vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, sobre la política general en
matèria de frau fiscal.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el vicepresident
econòmic del Govern en relació amb la política de lluita contra
el frau fiscal del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 17 de juliol de2012.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 6041/12, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
hidrològic de les Illes Balears. (Mesa de 23 de juliol de 2012).
RGE núm. 6110/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dietes de
dia 17 de juliol. (Mesa de 23 de juliol de 2012).
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RGE núm. 6177/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a membres del Consell de direcció de l'ibsalut. (Mesa de 23 de juliol de 2012).
RGE núm. 6178/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a dietes tramitades de l'1 de juliol a l'1
d'abril. (Mesa de 23 de juliol de 2012).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
En quin estat de tramitació es troba el Pla hidrològic de les
Illes Balears?

RGE núm. 6181/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a dependència juny. (Mesa de 23 de juliol de
2012).
RGE núm. 6182/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a interrupcions voluntàries de l'embaràs,
juny. (Mesa de 23 de juliol de 2012).
RGE núm. 6183/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a detecció precoç del càncer de mama, juny.
(Mesa de 23 de juliol de 2012).
RGE núm. 6184/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a menors, juny. (Mesa de 23 de juliol de
2012).
RGE núm. 6189/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a revista Salut i força. (Mesa de 23 de juliol
de 2012).
RGE núm. 6190/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a abonaments pendents a les farmàcies
2011. (Mesa de 23 de juliol de 2012).
RGE núm. 6191/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a configuració de les juntes tècniques
assistencials. (Mesa de 23 de juliol de 2012).
RGE núm. 6192/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a material bibliogràfic i documenta, IBD.
(Mesa de 23 de juliol de 2012).
RGE núm. 6193/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a pobresa a la societat. (Mesa de 23 de
juliol de 2012).
RGE núm. 6194/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a targeta bàsica 2012. (Mesa de 23 de juliol
de 2012).
Palma, a 23 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Palma, a 18 de juliol de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

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.
Quantes dietes ha percebut o ha solAlicitat percebre el Sr.
President José Ramón Bauzá per la seva assistència al Ple de dia
17 de juliol?
Palma, a 19 de juliol de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
El Decret Llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents per
a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes Balears,
modifica la Llei 5/2002, de 4 d'abril, de salut de les Illes
Balears, i constitueix el Consell de Direcció, que estableix a un
dels seus articles que els vocals d'aquest consell de direcció
seran "la persona titular de la Secretaria General del Servei de
Salut, les persones titulars de les gerències d'àrees de salut i els
membres que designi el Consell de Govern a proposta de la
persona titular de la conselleria en matèria de salut".
Quins membres té previst designar el Consell de Govern a
proposta de la conselleria per constituir el Consell de Direcció
de l'ib-salut?
Palma, a 19 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de juny de 2012?

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la quantia total de les dietes tramitades o cobrades
per cada una de les persones que formen actualment els òrgans
a què es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
de cada una de les entitats del sector públic dependents de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social des de l'1 de
juliol fins al dia 1 d'abril de 2012?
Palma, a 19 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-ne durant el
mes de juny de 2012 que hagin de ser abonades per l'ib-salut?
Palma, a 19 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de juny de 2012?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juny de 2012?

Palma, a 19 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juny de 2012?
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes de juny de
2012?
De la quantia total de la nòmina de juny de 2012 de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de juny de 2012?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes de juny de 2012?
Palma, a 19 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quants de menors han estat ingressats el mes de juny i amb
quina mesura judicial al centre Es Fusteret? Amb detall per
setmana.
Quants de menors han estat ingressats el mes de juny i amb
quina mesura judicial al centre Es Mussol? Amb detall per
setmana.
Quants de menors han estat ingressats el mes de juny i amb
quina mesura judicial al centre Es Pinaret? Amb detall per
setmana.
Quants de menors han estat ingressats el mes de juny i amb
quina mesura judicial al Centre socioeducatiu d'incorporació
social? Amb detall per setmana.
Palma, a 19 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)

Per què oferta l'Institut de la Dona el material bibliogràfic i
documental del centre de documentació de la UIB o una altra
entitat?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Rep la revista Salut i Força qualque subvenció del Govern
de les Illes Balears?
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Palma, a 20 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

Té el Govern de les Illes Balears subscrit qualque conveni
de colAlaboració amb l'editor de la revista Salut i Força?
Palma, a 20 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
L'informe de la UNICEF 2012 i la memòria de Càritas 2011
assenyalen que la situació de la població en situació de pobresa
és cada vegada més preocupant i que són cada vegada més les
famílies, amb presència de menors, que no poden cobrir les
necessitats bàsiques. des de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social, es té previst realitzar algun pla de xoc o
d'urgència per intentar reduir aquesta problemàtica?
Palma, a 20 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina previsió té el Govern de les Illes Balears per abonar
les factures pendents de l'any 2011 a les farmàcies?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 20 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Quina és la configuració de les juntes tècniques assistencials
de cada sector sanitari? SolAlicitam els noms de les persones i la
representació que ostenten.
Palma, a 20 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quin calendari té previst la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social per al lliurament de la targeta bàsica de l'any
2012 a tots els perceptors de pensions no contributives?
Palma, a 20 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

RGE núm. 6032/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a mesures adoptades pel Govern d'Espanya. (Mesa de
23 de juliol de 2012).
RGE núm. 6144/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a assistència sanitària universal. (Mesa de 23 de juliol
de 2012).
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Palma, a 23 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Per això resulta urgent que el Parlament de les Illes Balears
adopti la següent
Proposició no de llei

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.
La política econòmica que du a terme el govern del Partit
Popular tant pel que fa al Govern d'Espanya com al d'aquesta
comunitat autònoma, va dirigida contra les classes mitjanes i
contra els ciutadans més desfavorits.
Normalment es tracta de justificar la necessitat de les
mesures que s'adopten desqualificant els colAlectius afectats per
aquestes, en lloc d'explicar si tenen algun possible efecte
positiu. Així, s'acusa els qui cobren l'ajuda per desocupació de
no estar motivats en la recerca de treball, als funcionaris se'ls
tatxa de privilegiats quan no de ganduls, als ciutadans en
general de defraudadors d'IVA, als pensionistes de defraudadors
en les seves necessitats de medicaments…, i així de forma
contínua a fi d'aconseguir que els ciutadans es critiquin uns als
altres, i aconseguir amb aquesta divisió i enfrontament un
acolliment favorable a les mesures.
Aquesta política de crispació social dirigida des de les més
altes institucions del país i de la comunitat autònoma, i
d'incitació a l'odi recíproc, està provocant que la pau social es
vegi seriosament amenaçada i que la indignació popular sigui
essencialment important davant la injustícia de les mesures que
s'adopten.
Mentrestant el Govern d'Espanya i, especialment, el de la
comunitat autònoma es neguen a activar l'Impost sobre el
Patrimoni per gravar les fortunes superiors a 700.000.-i, i, el
Govern de les Illes Balears, a pujar l'Impost sobre Successions
als qui hereten més de 600.000.-i
Per contra, l'acarnissament contra els aturats i les classes
mitjanes ha estat palès en els acords presos pel Govern
d'Espanya en el Consell de Ministres de 13 de juliol de 2012,
reduint les prestacions de desocupació, confiscant una
mensualitat de la seva retribució als funcionaris, reduint un 30%
la Renda Bàsica per a l'Emancipació, etc.; actuacions a les quals
s'han d'afegir per la seva major gravetat les dirigides a liquidar
les ajudes a la dependència.
Especialment greu per a la nostra comunitat autònoma és la
pujada de l'IVA, especialment el turístic, al tipus del 10%, ja
que atempta contra la nostra principal indústria en plena
temporada turística. I no només és una mesura greu des del punt
de vista econòmic, sinó que a més suposa un frau polític de
primer ordre, després d'impulsar i aprovar en el Parlament de les
Illes Balears una proposició no de llei el 22 de novembre de
2011, a instàncies del Grup Parlamentari Popular.

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja les mesures
adoptades pel Govern d'Espanya contra els espanyols en el
Consell de Ministres de 14 de juliol de 2012.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a promoure l'activació de l'Impost sobre el
Patrimoni per a fortunes superiors a 700.000.-i, així com a
incrementar el tipus de gravamen de l'Impost sobre Successions
a partir de 600.000.-i.
3. El Parlament de les Illes Balears constata que tant les
mesures adoptades pel Govern d'Espanya, com la passivitat del
Govern de les Illes Balears, aprofundiran l'actual situació de
crisi econòmica en perjudici dels sectors més febles de la
societat.
Palma, a 17 de juliol de 2012.
El diputat:
Antoni Diéguez i Seguí.
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 Ple.
El passat 25 d’abril es varen complir 26 anys de l’aprovació
de la Llei General de Sanitat, essent Ernest Lluch Ministre de
Sanitat. Una llei que volia fer efectiu el dret a la protecció de la
salut, reconegut a l’article 43 de la Constitució Espanyola i a
l’article de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Una llei
que donava el dret a l’atenció sanitària a tots els espanyols. Una
llei que va convertir en realitat l’expressió de “salut per a tots”.
Una llei que va posar les bases del nostre Sistema Nacional de
Salut, que ha continuat i s’ha desenvolupat al llarg d’aquests
anys. El darrer exemple és la Llei General de Salut Pública,
aprovada l’octubre de 2011, que finalitza la universalització
efectiva de la sanitat pública espanyola i ofereix instruments
jurídics per a una atenció integral a la salut, amb l’ impuls de les
polítiques de salut pública.
En aquests anys, no només hem aconseguit desenvolupar un
dels millors sistemes públics de salut, molt bé valorat tant pels
espanyols com a nivell internacional, també hem complit amb
l’objectiu d’assegurar a tota la ciutadania un sistema de
protecció que inclou la promoció de la salut, la prevenció de la
malaltia, l’extensió de l’assistència sanitària a tota la població
i la superació dels desequilibris territorials i socials que existien
al nostre país.
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En aquest sentit, la recent decisió del Govern d’Espanya de
propiciar un canvi del model sanitari de manera unilateral, sense
diàleg i sense el suport del sector sanitari ni dels partits polítics
amb representació al Congrés de Diputats, ha romput
un dels consensos bàsics que, als darrers 25 anys, han guiat la
política sanitària del nostre país: la universalitat de l’atenció
sanitària.
El Reial Decret Llei 16/2012 dels retalls a sanitat suposa, en
la pràctica, un canvi del nostre model de sanitat, fins avui,
universal, públic, gratuït i equitatiu i, per tant, constitueix la
major agressió a la sanitat pública que hem viscut a la història
de la nostra democràcia. Suposa passar d’un sistema de drets a
un sistema d’assegurança. És a dir, retrocedim al sistema
anterior a la Llei general de sanitat de 1986, on l’atenció
sanitària era una contraprestació per allò cotitzat, no un dret
ciutadà universal. Aquesta decisió, adoptada de manera
irresponsable i sense consens, és d’una gran gravetat i tindrà
repercussions tant a la cohesió social com a la salut pública del
nostre país.

legal, d’acord amb les recomanacions del Comitè sobre els
Drets Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a presentar recurs davant el Tribunal
Constitucional front el Reial Decret Llei 16/2012, per
vulneració de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de
2007.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a avaluar l’ impacte dels retalls del Reial Decret
Llei 16/2012, en relació amb l’accés de les persones i els
colAlectius desfavorits i marginats dels serveis de salut, en un
termini de 6 mesos, d’acord amb l’article 35 de la Llei general
de salut pública.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a informar-lo dels resultats de l'esmentada
avaluació d'impacte en salut, amb l’objectiu de la millora de les
actuacions.
Palma, a 20 de juliol de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

Per una part, no està clar com es garantirà l’assistència
sanitària als colAlectius que, segons el reial decret llei, no tenen
la consideració d’assegurats. Ens referim no només als
estrangers i immigrants en situació irregular, sinó també, per
exemple, als joves majors de 26 anys que no hagin accedit al
seu primer treball i, per tant, no hagin cotitzat mai. A partir
d’ara, per evitar pagar per l’assistència sanitària, hauran
d'acreditar un nivell d’ingressos insuficient.
També hem de considerar que l’exclusió dels immigrants en
situació irregular suposarà un estalvi poc rellevant en termes de
reducció del dèficit i, probablement, el seu impacte en termes de
salut serà molt important. En especial, per a persones en
tractament per càncer, hemodiàlisi i altres malalties cròniques,
on la seva continuïtat dependrà ara de la seva capacitat de renda
per poder costejar-los. Precisament, el Comitè sobre els Drets
Econòmics, Socials i Culturals de les Nacions Unides, que ha
analitzat el cinquè informe d’Espanya sobre l’aplicació del
Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, ha
manifestat públicament la seva preocupació per les
modificacions introduïdes pel Reial Decret Llei 16/2012, del 20
d’abril de 2012, en particular a la Llei d’estrangeria de 2009,
que retallava els drets d’accés dels immigrants en situació
irregular als serveis públics de salut (art. 12).
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3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 6187/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a defensa de l'atenció a les
persones amb dependència, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 23 de juliol de
2012).
Palma, a 23 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
En aquest sentit, hem de recordar que la Llei general de salut
pública, aprovada recentment, preveu l’avaluació de l’impacte
en salut de les normes, plans, programes i projectes que
seleccionin per tenir un impacte en salut. L’avaluació de
l’impacte en salut ha de preveure els efectes directes i indirectes
de les polítiques sanitàries i no sanitàries sobre la salut de la
població i les desigualtats socials en salut amb l’objectiu de la
millora de les actuacions.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a assegurar que, de conformitat amb el principi
d’universalitat de les prestacions sanitàries, les reformes
adoptades no limitin l’accés de les persones que resideixen a
Espanya als serveis de salut, qualsevol sigui la seva situació

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
La publicació en el BOE de dia 14 de juliol del Reial Decret
Llei 20/2012 , de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, en
tot l’articulat referit a la modificació de la Llei 39/2006,
coneguda com a Llei de dependència suposa, a la pràctica, un
retrocés en el sistema d’atenció a les persones amb dependència.
Cal dir també que era un sistema del serveis socials que estava
en vies de construcció.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Són molts els punts que aquest Reial Decret Llei canvia
d’una llei molt acceptada per la població i que en el temps que
s’ha desenvolupat’ha demostrat la seva necessitat.

Ordre de Publicació
A)

•
•
•
•

•
•
•

El Reial Decret Llei canvia:
L’increment de les aportacions als usuaris i el descompte
sobre les prestacions a percebre.
Se suspèn la incorporació de les persones amb dependència
amb grau I fins l’1 de Juliol de 2015.
S’empitjoren les atencions i la intensitat dels serveis.
Es crea un termini de dos anys per a la possible retroactivitat
de les ajudes econòmiques per cures a l’entorn. Se suspèn la
retroactivitat d’aquestes ajudes per a aquelles persones que
ja es trobaven en situació de generar drets.
S’elimina la compatibilitat entre els serveis
Se suprimeix el model de cotització dels curadors familiars
no professionals.
Suposa, també, una reducció dels ingressos de l’atenció a la
dependència per a les comunitats autònomes.

A la Pregunta RGE núm. 177/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a PROA.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).
Després d'anunciar a la Mesa Sectorial d'Educació, el
passat 10 de gener, la continuïtat del programa PROA durant
el 2012, per quin motiu, dos dies després, el Govern anuncia
la seva desaparició?
La continuïtat del Programa de Reforç, Orientació i Suport,
PROA, durant el curs 2012 no s'ha anunciat a cap mesa
sectorial. En tot cas, a meses anteriors a la del 10 de gener s'ha
parlat dels pagaments a docents per la seva tasca en el marc de
programa PROA (de fet, és una de les excepcions al pagament
d'hores extraordinàries), però mai com a punt en l'ordre del dia
i sempre de passada en relació amb altres temes.

Totes aquestes mesures afectaran més de 10.000 persones
que reben l’atenció a la dependència i a un potencial de 24.582
persones que a data d’1 de juny, tenien solAlicitada l’atenció a la
dependència.

Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca presenta a debat la següent

Ordre de Publicació
B)

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja amb
contundència les mesures que es recullen en el Decret Llei
20/2012 en relació amb l’atenció a la dependència perquè
suposen un retrocés en el sistema de serveis socials impropi del
segle XXI; i insta el Govern de les Illes Balears a elevar aquest
rebuig al Consejo Territorial de Servicios Sociales y del sistema
para la Autonomía y atención a la dependencia.
2. El Parlament de les Illes Balears demana al Govern de
l’Estat que es replantegi totes les mesures preses en relació amb
l’atenció a la dependència, i realitzi els canvis necessaris per
mantenir el sistema d’atenció a la dependència anterior a la
publicació del Decret Llei 20/2012.
Palma, a 20 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 558/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a contractació de
colAlectius especialment afectats per la crisi. (BOPIB núm. 32,
de 10 de febrer de 2012).
Quines són les mesures concretes establertes pel Govern per
facilitar la contractació de colAlectius especialment afectats per
la crisi, com el dels joves, les persones de més edat i els fixos
discontinus?
La Direcció General de Treball té preparada una
convocatòria per import de 800.000i per fomentar l'ocupació
de persones que pertanyen a colAlectius prioritaris, com joves,
majors de 45 anys i persones en situació de desocupació de
llarga duració.
Palma, 5 de juliol de 2012
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació:
José IGnacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 820/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a titularitat del Port de
Maó. (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).
Quines gestions du a terme el Govern de les Illes Balears
perquè el port de Maó passi a ser de titularitat autonòmica?
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En data 24 de gener de 2012 es va mantenir una reunió amb
la ministra de Foment en la qual es va solAlicitar que el port de
Maó passi a ser de titularitat autonòmica.
El director general de Ports i Aeroports va mantenir una
reunió amb el president de Ports de l'Estat, el dia 19 d'abril de
2012, i li va reiterar la petició.
S'ha solAlicitat un estudi sobre les repercussions
econòmiques de l'esmentat traspàs.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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F)
A la Pregunta RGE núm. 2277/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
persones del sector públic instrumental de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 41, de 4
d'abril de 2012).
Quantes persones, en total, formen actualment els òrgans
a que es refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats.

Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 1575/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a carreteres
1. (BOPIB núm. 38, de 16 de març de 2012).

El Servei d'Ocupació de les Illes Balears disposa actualment
de dos òrgans colAlegiats:
• Consell General, integrat per 32 membres.
• Comissió Executiva, integrada pel president i 12 vocals.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Què creu prioritari el Govern: gastar uns 100 milions
d'euros per convertir en autopista la MA 30 entre el Coll d'En
Rabassa i l'autopista d'Inca o acabar les obres del tren de
Llevant, atès que ambdues obres figuren en sengles convenis
amb el Ministeri de Foment?

Ordre de Publicació
No es pot donar una resposta adequada a la pregunta
formulada atès que la competència de carreteres a l'illa de
Mallorca fou atorgada al Consell de Mallorca; pel que fa al tren
de Llevant es reitera que aquest conseller ha apostat i seguirà
apostant per un transport públic a l'abast de tothom i
econòmicament sostenible, ja que la situació econòmica actual,
el deute acumulat a l'entitat SFM i la manca de finançament,
limiten de forma extraordinària els projectes i iniciatives que es
voldrien dur a terme.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 1987/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a promoció turística
d'Eivissa. (BOPIB núm. 40, de 30 de març de 2012).

G)
A la Pregunta RGE núm. 2282/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a dietes
de les persones del sector públic instrumental de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 41, de 4
d'abril de 2012).
Quina ha estat la quantia total de les dietes que, fins a data
d'avui, ha cobrat cada una de les persones que formen
actualment els òrgans a què es refereix l'article 20.3 de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a cada una de les
entitats del sector públic, vinculades o dependents de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
Durant l'any 2011 i 2012 els membres dels òrgans del SOIB
no han cobrat dietes.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Què opina que Eivissa hagi decidit fer la seva promoció
turística independentment de l'ATB?

Ordre de Publicació
H)

No tenim constància d'aquest fet. El Consell Insular
d'Eivissa segueix estant present a les reunions del consell de
direcció i a les comissions executives insulars de l'ATB.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

A la Pregunta RGE núm. 2304/2012, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
òrgans del sector públic instrumental a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. (BOPIB núm. 41, de 4
d'abril de 2012).
Quines persones formen actualment els òrgans als quals es
refereix l'article 20.3 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del
sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a cada una de les entitats del sector públic,
vinculades o dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats?
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•

Consell General, integrat per 32 membres:
• Presidència SOIB: titular de la conselleria competent en
matèria d'educació o persona que es nomeni pel Consell de
Govern: Rafael Àngel Bosch i Sans.

•
•

•

Vicepresidència SOIB: titular de la Secretaria General en
matèria d'educació o persona que es nomeni pel Consell de
Govern: Onofre Ferrer i Riera.
30 vocals:
• Directora SOIB: Francisca Ramis i Pons.
• Directora general de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives: Maria de las Mercedes
Celeste i Palmero.
• Director general d'Universitats, Recerca i Transferència
del Coneixement de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats: Miguel José Deyà i Bauzá.
• Directora general de Treball i Salut Laboral de
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial:
Juana María Camps i Bosch.
• 1 representant educació (pendent nomenament).
• 1 representant de la Vicepresidència Econòmica,
Promoció Empresarial i d'Ocupació: César Nuño
Pacheco i Cifuentes, director general de Comerç i
Empresa.
• 2 representants del Consell de Mallorca: director insular
d'Hisenda i Funció Pública: Rafael Pons i Vidal;
conseller electe: Antoni Mulet i Campins.
• 2 representants del Consell Insular de Menorca:
consellera executiva del Departament de Serveis
Generals, Treball i Innovació: Pilar Pons i Faner;
director insular de Serveis Generals, Treball i Innovació:
Adolfo Vilafranca i Florit.
• 1 representant del Consell Insular d'Eivissa: Josefa Costa
i Costa.
• 1 representant del Consell Insular de Formentera: Maria
Dolores Fernández i Tamargo.
• 2 representants de la Federació d'Entitats Locals de les
Illes Balears (FELIB): Antoni Salas Roca, batle de
Costitx; Joan Albertí Sastre, batle de Fornalutx.
• 8 representants organitzacions sindicals: UGT: Manuel
Pelarda Ferrando, Antonio Copete, Joana Maria Alorda
i Fiol, Maria Antònia Salvà; CCOO: Carmen Díaz de
Jara, Francesc Mellado, Jon Barrenetxea Esteva, José
Luís García Vidal.
• 8 representants organitzacions empresarials: CAEB:
María Montojo Ripoll, Miriam Rúa Ferreño, Isabel
Guitart, Tomás Flaquet Elía, Ana Reguera, Esther
Grimalt Trobat; PIMEB: Dolores Romero Aguilar, Pau
Seguí Pons.

Comissió Executiva SOIB: president i 12 vocals:
• Presidència SOIB: Titular de la conselleria competent en
matèria d'educació o persona que es nomeni pel Consell de
Govern: Rafael Àngel Bosch i Sans.
• Vicepresidència SOIB: titular de la secretaria general en
matèria d'educació o persona que es nomeni pel Consell de
Govern, amb veu, però sense vot: Onofre Ferrer Riera.
• Vocals:
• Directora SOIB: Francisca Ramis i Pons.
• 2 representants de la Conselleria Educació, Cultura i
Universitats: directora general de Planificació, Inspecció
i Infraestructures Educatives: María de las Mercedes
Celeste i Palmero; director general d'Universitats,
Recerca i Transferència del Coneixement: Miguel José
Deyà i Bauzá.

•

1 representant de la CAIB: Vicepresidència Econòmica,
de Promoció Empresarial i Ocupació: César Nuño
Pacheco i Cifuentes, director general de Comerç i
Empresa.
4 representants organitzacions sindicals: UGT: Joana
Maria Alorda i Fiol, Manuel Pelarda i Ferrando; CCOO:
Francesc Mellado i Serra, Carmen Díaz de la Jara.
4 representants organitzacions empresarials: CAEB:
Isabel Guitart Feliubadaló, Mariana Silvero Duque, Ana
Belén Reguera Rodríguez; PIMEB: Pau Seguí i Pons.

Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2789/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Sa Ràpita II.
(BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).
Quan el Sr. Delgado va dir "no ens plantejam cap consum
de territori", tenia present el nou projecte a Sa Ràpita-es
Trenc?
El fet d'haver declarat el projecte de Sa Ràpita com a
projecte d'interès autonòmic no suposa cap consum de territori.
La qualificació del sòl en què s'ubica com a urbanitzable es va
realitzar a través d'una modificació del Pla territorial insular el
gener de 2011, i el BLOC hi va votar a favor.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2806/2012, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Sa Ràpita.
(BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).
Des de quan coneixia el conseller de Turisme que
l'operació urbanística de Sa Ràpita, declarada d'interès
autonòmic, requeria la modificació del Pla Territorial de
Mallorca?
El projecte declarat d'interès autonòmic no requeria cap
modificació del pla territorial, únicament requeria la correcció
d'un error material motivat per la falta de coincidència numèrica
entre les dades que apareixien en la memòria i en la
documentació gràfica.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 2885/2012, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a promoció turística.
(BOPIB núm. 44, de 27 d'abril de 2012).
Quins són els continguts dels acords per a la promoció
turística de les nostres illes el 2012, entre el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l'Estat?
No s'ha signat cap acord al respecte.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 3166/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
conseqüències de l'opció lingüística. (BOPIB núm. 46, d'11 de
maig de 2012).
En quins supòsits l'opció lingüística pot comportar el canvi
de centre?
En cap cas l'opció lingüística mai no ha comportat un canvi
de centre. Als centres de la comunitat de les Illes Balears
sempre s'han rebut adequadament i professionalment tots els
alumnes que han solAlicitat els serveis dels nostres centres
educatius.
Palma, 25 de juny de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
M)
A les Preguntes RGE núm. 3478/2012, 3479/12, 3480/12 i
3481/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, relatives a Pla d'equilibri econòmic, educació
(XXVII, XXVIII, XXIX i XXX). (BOPIB núm. 47, de 18 de maig
de 2012).
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N)
A la Pregunta RGE núm. 3778/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a policia turística (II).
(BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).
Quina és la previsió de la Conselleria d’Administracions
Públiques quant al Pla d’estabilitat de la policia turística?
Des de la Conselleria es treballa per resoldre no únicament
el problema de l’estabilitat laboral dels policies turístics, sinó
també de tots els problemes que afecten l’escenari actual en el
món de les policies locals de les Illes Balears.
Parlar únicament d’estabilitat dels policies turístics és una
visió massa simplista dels problemes actuals, tenint en compte
la situació de crisi econòmica dels ajuntaments, que dificulta
enormement l’ampliació de places a les plantilles de policia
local i que faria estèril en la majoria de casos la regulació d’un
pla d’estabilitat laboral, al qual molt probablement no
s’adheririen els ajuntaments.
Així mateix, parlar avui d’un PEL és inviable, perquè en
hem d’atenir al que diu el Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària,
tributària i financera per a la correcció del dèficit públic. Segons
el que preveu l’apartat 1 de l’article 3 d’aquest reial decret llei,
durant tot l’any 2012 les administracions públiques no poden
incorporar nou personal, amb excepció del provinent d’ofertes
públiques d’ocupació d’exercicis anteriors (és a dir,
2010 i anteriors) o certes places de militars. A més, en el
paràgraf segon de l’esmentat apartat 1 diu que la limitació arriba
a les places incloses en els processos de consolidació
d’ocupació prevists a la disposició transitòria quarta de l’Estatut
bàsic de l’empleat públic.
A l’apartat 5 d’aquest article 3 s’estableixen unes altres
excepcions a les limitacions que es van establint en el precepte.
En el punt c) de l’apartat 5, permet cobrir el 10% de la taxa de
reposició del personal al servei de les forces i cossos de
seguretat de l’Estat i dels cossos de policia autonòmica. Això
significa que en aquesta excepció no s’inclouen els cossos de
policia que depenen de les corporacions locals.
Marratxí, 19 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
O)

Quina quantitat s'espera estalviar el Govern de les Illes
Balears de la suspensió d'ajudes econòmiques individuals en
matèria educativa a l' illa de Mallorca? I a l'illa de Menorca?
I a l'illa d'Eivissa? I a l'illa de Formentera?

A la Pregunta RGE núm. 3779/2012, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reforma de la Llei de
coordinació de policies locals. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig
de 2012).

Les quanties a ajudes econòmiques individuals s'executen en
una única partida. En l'exercici 2011 a les Illes Balears tenien
una aplicació pressupostaria amb un crèdit definitiu de 177.200
i per transport i 86.2391,23 i per menjador. Actualment
treballam en les convocatòries de 2012 .

Quina és la previsió de la Conselleria d’Administracions
Públiques quant a la reforma parcial o completa de la Llei de
coordinació de les policies locals de les Illes Balears?

Palma, 12 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

A la Comissió de Coordinació de Policies Locals que es va
celebrar dia 28 de març de 2012 es va acordar constituir la
Comissió Tècnica Assessora per a la preparació i l'estudi de
l’esborrany de la Llei de modificació de la Llei 6/2005, de 3 de
juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,
que s’han de reunir per treballar la proposta d’esborrany de
modificació de l’esmentada llei.
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Marratxí, 21 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

No hi ha hagut cap interí que hagi estat en aquesta situació
administrativa.
Marratxí, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 3806/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a gestió del cap
tècnic de Ports Menorca. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de
2012).
Quins són els motius concrets de desacord del Govern de
les Illes Balears amb la gestió del cap tècnic de Ports de
Menorca?
No hi ha hagut cap desacord amb la gestió del cap tècnic de
Ports de Menorca. El titular d'aquest lloc de feina va decidir
voluntàriament opositar a un altre lloc d'una altra administració.
Atès que entre les funcions d'aquest càrrec es duen a terme
les pròpies de pràctic de ports, s'ha procedit a modificar aquest
mateix lloc a la plantilla especificant aquesta circumstància i
s'ha iniciat immediatament la posada en marxa del procés
selectiu per a la seva provisió.
Palma, 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 3823/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a Consell Balear de la
Funció Pública. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).
Quan preveu el conseller d'Administracions Públiques
constituir el Consell Balear de la Funció Pública?

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 4048/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputar Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears, estalvi (XLII). (BOPIB núm. 49,
d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, quina quantitat
econòmica d’estalvi i/o disminució de la despesa suposa la
central de compres de tots els productes i serveis i quina
documentació la justifica?
La conjuntura econòmica actual fa necessari que les
administracions públiques serveixin d'exemple d'austeritat i
optimització de recursos. Després de l'optimització de la
despesa, el major repte de l'organització de les compres és
aconseguir que els estalvis siguin sostenibles.
Tant a nivell estatal com autonòmic, les administracions
avancen cap a plataformes comunes de compres, amb un model
de gestió comuna, obtenint beneficis quantitatius i qualitatius.
Es tracta de millorar el procés de contractació, de concentrar
volums però també d'adequar els nivells de servei a les
necessitats del moment. L'experiència d'altres comunitats
autònomes i de grans empreses que ja han apostat per
replantejar-se el seu model de gestió de compres i per
implantar-ne la centralització, prova que es poden aconseguir
estalvis sostenibles en el temps que oscilAlen entre el 10% i el
30% en funció de la família de despesa que correspongui.
Marratxí, 21 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Aquest òrgan està constituït des de l'any 2001 i la darrera
vegada que es reuní fou en data de 7 de març de 2012 per
informar de la modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
T)
Marratxí, 10 de juliol de 2012 .
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 3900/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Oliver i Sagreras, relativa a funcionaris
interins en situació de serveis especials (II). (BOPIB núm. 49,
d'1 de juny de 2012).
Relació de funcionaris interins de l'administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears que han estat en la
situació administrativa de serveis especials.

A la Pregunta RGE núm. 4066/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a programa de
formació i orientació laboral. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
Quina és la previsió del Govern de les Illes Balears quant
al pla de formació per a l'ocupació de les Illes Balears que
acaba la seva vigència aquest any 2011?
El Govern de les Illes Balears té previst realitzar el Pla
d'Ocupació de les Illes Balears. Per això, és necessari partir d'un
diagnòstic clar del mercat de treball, el teixit empresarial,
l'estructura demogràfica i l'evolució econòmica. Dins el context
econòmic actual i amb el nou marc de relacions laborals estam
treballant amb els eixos del nou Pla de Formació.
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Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 4115/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla d'equilibri
econòmic de les Illes Balears, estalvi (XLII). (BOPIB núm. 49,
d'1 de juny de 2012).
El Pla per a l’equilibri econòmic de les Illes Balears,
mesures d’estalvi 2012, presentat pel Govern de les Illes
Balears inclou moltes iniciatives. En relació amb mesures de
contenció de despesa corrent en béns i serveis, ha valorat i/o
estudiat els motius, l'estalvi i/o la disminució de la despesa de
mesures alternatives a la central de compres de tots els
productes i serveis?
La conjuntura econòmica actual fa necessari que les
administracions públiques serveixin d'exemple d'austeritat i
optimització de recursos. Després de l'optimització de la
despesa, el major repte de l'organització de les compres és
aconseguir que els estalvis siguin sostenibles.
Tant a nivell estatal com a autonòmic, les administracions
estan avançant cap a plataformes comunes de compres, amb un
model de gestió comuna, obtenint beneficis quantitatius i
qualitatius. El Govern balear també aposta per aquesta solució
i així, el BOIB del passat 10 de març va recollir l'inici del tràmit
d'audiència de l'avantprojecte de decret mitjançant el qual es
regula la contractació centralitzada i es crea la Central de
Compres del Govern.
El decret assenyala que la Central de Compres és
competència de la Direcció General de Patrimoni, Contractes i
Obres Públiques. Mesures alternatives d'estalvi no són
competència d'aquesta direcció general i, per tant, hauran de ser
estudiades pels responsables dels òrgans de contractació de cada
conselleria.
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Ordre de Publicació

X)
A les Preguntes RGE núm. 4575/12 i 4577/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
despeses protocolAlàries de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica i de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Balear de la Memòria Democràtica
i de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears des
del principi de legislatura fins el dia de la resposta a aquesta
solAlicitud?
La Fundació Balear de la Memòria Democràtica i la
Fundació Banc de Sang i Teixits no han efectuat cap despesa
protocolAlària superior als 500 euros des del principi de la
legislatura fins el dia de la resposta d'aquesta solAlicitud.
Palma, 6 de juliol de 2012 .
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 4610/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de CAIB Patrimoni, SA. (BOPIB núm. 51, de 15
de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de CAIB Patrimoni, SA des del principi de la legislatura
fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
Des de l’empresa CAIB Patrimoni SAU no s’ha realitzat ni
s’ha pressuposat cap despesa protocolAlària.
Marratxí, 11 de juliol de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Marratxí, 21 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
Z)
Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 4181/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
subscripció a revistes (II). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de
2012).
Quin nombre de subscripcions de revistes i bases de dades
per a la formació dels treballadors hi havia a 1 de gener de
2011?
No hi ha cap subscripció a revistes i a bases de dades per a
la formació dels treballadors a 1 de gener de 2012.
Palma, 22 de juny de 2012 .
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

A la Pregunta RGE núm. 4614/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Escola Balear de l'Administració Pública.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Escola Balear d'Administració Pública des del
principi de legislatura fins el dia de la resposta a aquesta
solAlicitud?
No existeix cap despesa protocolAlària de l'EBAP superior a
500 euros des del principi de la legislatura actual fins avui.
Marratxí, 27 de juny de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 4621/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 4679/12, presentada per l'Hble.
Sra Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a persona
responsable de la direcció i la gestió dels ports de Ciutadella.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Gestió d'Emergències de les Illes Balears
(GEIBSAU) des del principi de legislatura fins el dia de la
resposta a aquesta solAlicitud?

En quina persona recau la responsabilitat de la direcció i
la gestió dels ports de Ciutadella?

Des del començament de la legislatura fins a dia d'avui,
GEIBSAU, no té cap expedient de despeses protocolAlàries ni
cap despesa d'aquest tipus superior a 500 euros.
Marratxí, 29 de juny de 2012 .
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.
C/

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 4637/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de ParcBit Desenvolupament, SA. (BOPIB núm.
51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de ParcBit Desenvolupament, SA des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
ParcBit Desenvolupament, SA no ha realitzat cap despesa
protocolAlària superior a 500i des del principi de legislatura
fins el dia d’avui.
Palma, 27 de juny de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 4638/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 51,
de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Ports de les Illes Balears des del principi de
legislatura fins el dia de la resposta a aquesta solAlicitud?
No hi ha cap relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Ports de les Illes Balears en el període solAlicitat.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

L'organització de l'ens públic Ports IB està regulada en el
títol II del Decret 134/2005, de 28 de desembre, d'aprovació
dels estatuts de Ports de les Illes Balears. Segons aquest decret
estan facultats per a la direcció i la gestió de l'ens públic el
director gerent, el vicepresident, el president i el Consell
d'Administració, cadascun amb les atribucions i responsabilitats
corresponents.
Palma, a 4 de juliol e 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 4680/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a informe
justificatiu de la necessitat de gestió pública per als ports de
Ciutadella. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Per què el Govern de les Illes Balears no ha demanat de
manera formal a l'Ajuntament de Ciutadella l'informe
justificatiu de la necessitat de gestió pública per als ports de
Ciutadella?
El Govern no ha de solAlicitar cap informe al respecte. És
l'Ajuntament de Ciutadella que, en cas de tenir interès que
s'excepcioni el principi de gestió indirecta dels ports, ha
d'emetre un informe per justificar així la gestió directa.
Palma, a 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 4683/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a tarifes i taxes
que s'apliquen en el port de Ciutadella. (BOPIB núm. 51, de 15
de juny de 2012).
Quines són les tarifes i les taxes que s'apliquen a fia f'avui
en el port de Ciutadella?
Les taxes són les que s'apliquen a tots els ports de gestió
directa, poden ser consultades a la pàgina web de Ports IB
(www.portsib.es), secció "tràmits".
Quant a les tarifes, s'aprovaren en el Consell
d'Administració de data 23 de desembre de 2011.
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I. Tarifa del servei de practicatge

Tots els presents hi votaren a favor, hi assistiren 13
persones.

Arqueig brut (GT)

Practicatge i

fins a 2.000

75,34

de 2.001 a 3.000

78,89

de 3.001 a 4.000

92.44

de 4.001 a 5.000

105,99

de 5.001 a 6.000

119,54

de 6.001 a 7.000

133,09

de 7.001 a 8.000

146,64

de 8.001 a 9.000

160.19

de 9.001 a 10.000

173.74

més de 10.000 per cada 1.000 unitats o
fracció en excés

13,55

II. Tarifa del servei d'informació a bucs
Servei d'informació a bucs
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40.07 i

Palma, a 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 4684/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a llocs de feina
de Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de
2012).
En quina data modificà el Consell d'Administració de Ports
de les Illes Balears la relació de llocs de feina de l'empresa
pública?
La darrera modificació tengué lloc a la reunió del Consell
d'Administració de data 28.05.2012.
Palma, a 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 4685/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a modificació de
la plantilla de Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 51, de
15 de juny de 2012).
Quin fou el resultat de la votació en el si del Consell
d'Administració de l'acord de modificació de la plantilla de
l'empresa pública Ports de les Illes Balears?

Palma, a 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 4686/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
subministrament de combustible en el port de Ciutadella.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quan i com pensa resoldre el Consell d'Administració de
Ports de les Illes Balears el subministrament de combustible al
port de Ciutadella?
Al port interior el servei de subministrament de combustible
es presta a través de concessió administrativa, si bé es té
intenció de treure a concurs l'explotació de l'estació de
combustible perquè s'ha assolit el termini de venciment de la
concessió. Al port exterior no hi ha constància de problemes de
subministrament.
Palma, a 4 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 4742/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Associació
esportiva d'atletisme. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Ha subvencionat el Govern de les Illes Balears o ha abonat
alguna quantitat a l'empresa Associació Esportiva d'atletisme
de Calvià? En cas afirmatiu, quina quantitat i per quins
conceptes.
L'Associació Esportiva d'Atletisme de Calvià no ha rebut
cap subvenció o abonament del Govern de les Illes Balears.
Palma, 6 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
AK)
A les Preguntes RGE núm. 5205/12 i 5221/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
convenis signats per l'Agència de Turisme de les Illes Balears
i per l'ATB. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació de convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de legislatura i fins el dia en què es contesti, tant si és amb una
administració pública com amb una entitat privada, per
l'Agència de Turisme de les Illes Balears i per l'ATB.
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Conveni amb l'Ajuntament de Capdepera per a la gestió i
l'impuls d'un sistema integral de qualitat turística en destinació.
Acord de colAlaboració entre l'ATB i Foment de Turisme per
a l'assistència a fires i workshops durant l'any 2011.
Acord de colAlaboració entre l'ATB i el Consell Insular de
Formentera per a l'assistència a fires i workshops durant l'any
2011.
Acord de colAlaboració entre l'ATB i la Fundació Destí
Menorca per a l'assistència a fires i workshops.

•

•

•
Palma, a 12 de juliol de 2012.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.
•
Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 5206/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per l'Agència Tributària de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).

•

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, per l'Agència Tributària de les Illes Balears.

•

La relació de convenis subscrits des de l’inici de la
legislatura fins a data d’avui, amb indicació de la data de
signatura i les entitats públiques, és la següent:
• Conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament d’Algaida i
l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la recaptació
en període voluntari i executiu de tributs locals i d’altres
ingressos de dret públic, per a l’exercici de la delegació de
les competències en matèria de gestió tributària de l’impost
sobre béns immobles i per a la gestió tributària de l’impost
sobre vehicles de tracció mecànica, de data 20 de desembre
de 2011.
• Conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament d’Algaida i
l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la realització
de determinades activitats relacionades amb la gestió de
l’impost sobre béns immobles, de data 20 de desembre de
2011.
• Conveni de colAlaboració entre l’Agència Tributària de les
Illes Balears i l’Ajuntament d’Algaida per a la gestió
d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat
viària, de data 20 de desembre de 2011.
• Conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament de Búger i
l'Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió
tributària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de
data 20 de desembre de 2011.
• Conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament de Campanet
i l'Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de
gestió tributària de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica, de data 20 de desembre de 2011.
• Conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament de Costitx i
l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la realització
de determinades activitats relacionades amb la gestió de
l’impost sobre béns immobles, de data 23 de desembre de
2011.

•

•

•

•

•

•

Conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament de Costitx i
l'Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió
tributària de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica, de
data 23 de desembre de 2011.
Conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament de Deià i
l’Agència Tributària de les Illes Balears per a la realització
de determinades activitats relacionades amb la gestió de
l’impost sobre béns immobles, de data 20 de desembre de
2011.
Conveni de colAlaboració entre l’Agència Tributària de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Santa Eugènia per a la gestió
d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat
viària, de data 20 de desembre de 2011.
Conveni de colAlaboració entre l’Agència Tributària de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Selva per a la gestió
d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat
viària, de data 20 de desembre de 2011.
Conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament de Ses Salines
i l’Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de
gestió tributària de la taxa per la prestació dels serveis de
recollida de residus sòlids urbans, transport, transferència,
tractament i eliminació, de data 20 de desembre de 2011.
Conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament de
Valldemossa i l’Agència Tributària de les Illes Balears en
matèria de gestió tributària de la taxa per la prestació dels
serveis de recollida de fems i residus sòlids urbans, de data
26 de gener de 2012.
Conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament de Deià i
l’Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió
tributària de la taxa per la prestació dels serveis de recollida
de fems i residus sòlids urbans, de data 30 de març de 2012.
Conveni de colAlaboració entre l’Agència Tributària de les
Illes Balears i l’Ajuntament de Costitx per a la gestió
d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat
viària, 24 de maig de 2012.
Conveni de colAlaboració entre l’Ajuntament de Banyalbufar
i l’Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de
gestió tributària de la taxa per la prestació dels serveis de
recollida de fems i residus sòlids urbans, de data 1 de juny
de 2012.
Conveni de colAlaboració entre l’Agència Tributària de les
Illes Balears i l’Ajuntament d’Escorca per a la gestió
d’expedients sancionadors en matèria de trànsit i seguretat
viària, de data 1 de juny de 2012.
Conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament d’Estellencs i
l'Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de gestió
tributària de l'impost sobre increment del valor dels terrenys
de naturalesa urbana, de data 1 de juny de 2012.
Conveni de colAlaboració entre l'Ajuntament de Maria de la
Salut i l'Agència Tributària de les Illes Balears en matèria de
gestió tributària de l'impost sobre vehicles de tracció
mecànica, de data 1 de juny de 2012.

Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 5207/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL). (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

BOPIB núm. 58 - 25 de juliol de 2012
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, per Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL).

•

•
Bitel Balears Innovació Telemàtica, SA ha subscrit un
conveni d’aquest tipus amb l’entitat ParcBit Desenvolupament,
SA i la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica.
Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

•

•
Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 5211/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins a dia d'avui en què es respongui,
tant si és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears.
L'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears ha
subscrit el conveni següent: Conveni de colAlaboració amb el
Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), per
a la realització de pràctiques d'estudiants de periodisme o
comunicació audiovisual.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012 .
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 5212/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per l'Escola Balear d'Administracions Públiques. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per l'Escola Balear d'Administracions
Públiques.
Des de l'inici de l'actual legislatura, l'EBAP ha signat els
següents convenis de colAlaboració:
• Conveni de colAlaboració entre l'Escola Balear
d'Administració Públiques i la Federació Balear de Lluita
Olímpica i Modalitats Associades, en matèria de formació
en defensa personal policial.
• Conveni de colAlaboració entre l'Escola Balear
d'Administració Públiques del Govern de les Illes Balears i
l'Ajuntament des Migjorn Gran per desenvolupar accions
formatives dins els projectes FIOPD (Formació, integració
i ocupació de persones amb discapacitat) i FIOP-DIM
(Formació, integració i ocupació de persones amb
discapacitat mitjanes).
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Conveni de colAlaboració entre l'Escola Balear
d'Administració Públiques del Govern de les Illes Balears i
l'Ajuntament des Castell per desenvolupar accions
formatives dins els projectes FIOP D i FIOP DIM.
Conveni de colAlaboració entre l'Escola Balear
d'Administració Públiques del Govern de les Illes Balears i
l'Ajuntament de Consell per desenvolupar accions
formatives dirigides a persones amb discapacitat igual o
superior al 33% projectes FIOP D i FIOP DIM.
Conveni de colAlaboració entre Gestió d'Emergències de les
Illes Balears, SAU i l'Escola Balear d'Administració
Públiques per dotar de tres desfibrilAladors de formació a
aquesta darrera.
Acord que regula les condicions particulars de l'adhesió del
Consell Insular de Menorca al Conveni Marc de
ColAlaboració entre l'Escola Balear d'Administració Pública
i les Administracions Públiques, Organismes Públics i altres
ens del sector públic que s'hi adhereixen, per a al
participació del seu personal en les activitats formatives de
l'EBAP.
Marratxí, 27 de juny de 2012 .
El conseller d'Administracions Públiques:
Josep Simó Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 5215/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per Fires i Congressos de Balears, SA. (BOPIB núm. 52, de 22
de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, per Fires i Congressos de Balears, SA.
Des d’abans del canvi de legislatura, Fires i Congressos, SA
no existeix, ja que va ser absorbida per l’IDI, mitjançant Decret
102/2010, de 27 d’agost, de dissolució de la societat Fires i
Congressos de Balears, SA.
Palma, 2 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 5227/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT).
(BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, per l'Institut d’Estadística de les Illes Balears.
(IBESTAT).
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Relació de convenis signats i en fase de tramitació per part
de l’Institut d’Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) en la
present legislatura:
Signats:
1. Conveni de colAlaboració entre l’INSS, l’ISM i l’IBESTAT
de remissió de dades referents a les pensions gestionades per
aquests ens.
2. Conveni de colAlaboració entre l’INE i l’IBESTAT per a
facilitar la incorporació del sistema automatitzat XML en
l’Enquesta d’ocupació hotelera.
3. Conveni de colAlaboració entre l’INE i l’IBESTAT referent
a l’intercanvi de directoris.
En fase final de tramitació:
• Conveni de colAlaboració entre la UIB i l’IBESTAT per la
regulació de les pràctiques acadèmiques externes (s’està en
els tràmits de signatura).
Relació de quatre convenis a l’execució de l’operació estadística
77 216 018 Indicador de confiança empresarial harmonitzat de
les Illes Balears amb:
• L’INE.
• La Cambra de Comerç de Mallorca (previst signar 4 de
juliol).
• La Cambra de Comerç de Menorca (previst signar 4 de
juliol).
• La Cambra de Comerç d’Eivissa i Formentera (previst
signar 4 de juliol).
Cap d’aquests convenis no suposa una despesa o un
compromís econòmic per part de l’IBESTAT en referència a
l’altra part.
Palma, 10 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 5229/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears
(IBESTAT). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, per Institut d’Innovació Empresarial de les Illes
Balears.
A l’actual legislatura, l’IDI no ha signat cap conveni.
Palma, 2 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 5232/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per ISBA. (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, per ISBA.
Cap dels articles 31 i 32 de l’Estatut d’Autonomia no atorga
competències a l’administració autonòmica en matèria de
societats de garantia recíproca.
Dita informació, en el seu cas, s’hauria de demanar a la
propera entitat.
Quant als convenis signats per l’administració autonòmica
amb ISBA des de l’inici de la legislatura fins a la data d’avui,
per part de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació s’han signat els següents:
• Conveni de 10 de novembre de 2011 de colAlaboració entre
la comunitat autònoma de les Illes Balears i ISBA SGR, pel
qual es regula la colAlaboració d’aquesta entitat en la
instrumentació d’una línia extraordinària de finançament per
a PIME que proveeixen la comunitat autònoma de les Illes
Balears per al 2011.
• Conveni de 10 de novembre de 2011 de refiançament entre
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i ISBA, SGR.
• Conveni de 3 de maig de 2012 de colAlaboració entre
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i la societat de Garantia Recíproca de les Illes
Balears (ISBA, SGR) pel qual es regula la colAlaboració
d’ISBA, SGR en la tramitació dels ajuts derivats de la
convocatòria per a 2012 d’ajuts als emprenedors i a la
micro, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir
el cost de l’aval de la Societat de Garantia Recíproca de les
Illes Balears o els interessos d’operacions de finançament,
aprovada per resolució de 12 d’abril de 2012.
Palma, 5 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 5235/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per ParcBit Desenvolupament, SA. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l’inici de la legislatura i fins el dia en què es respongui, tant si
és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per ParcBit Desenvolupament, SA.

•

•

Són els següents:
Conveni de colAlaboració amb l’entitat Bitel Balears
Innovació Telemàtica, SA (BITEL) i la Fundació Illes
Balears per a la Innovació Tecnològica.
Conveni de colAlaboració amb l’entitat Ogayar Consulting,
SL.

BOPIB núm. 58 - 25 de juliol de 2012
Palma, 6 de juliol de 2012.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

•

•
Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 5245/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per Televisió de les Illes Balears. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Associació Federació Balear d'Esports per a persones amb
discapacitat.
01/07/2011.
Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Fundació privada RACC.
08/08/2011.
Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Associació Sonrisa Médica.
02/09/2011.
Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Associació dislèxia i família (DISFAM).
03/11/2011.
Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Fundació Illesport.
05/01/2012.
Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Associació Balear d'infants amb malalties rares
(ABAIMAR).
30/01/2012.
Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Associació Síndrome de Down (ASNIMO).
29/02/2012.
Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Fundació Respiralia.
29/03/2012.
Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Associació Balear d'esclerosi múltiple.
01/07/2012.
Conveni de colAlaboració per dona a conèixer el Festival
Maremostra.
Laboratori de Divulgació, SL.
27/04/2012.

Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
30/04/2012.
Conveni de colAlaboració dins la iniciativa Tots donam una
mà.
Associació Grup d'Amics en Defensa del Medi Ambient
(GADMA).
30/05/2012.
Santa Ponça, 9 de juliol de 2012 .
El director general de l'EPRTVIB:
José Manuel Ruiz i Rivero.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de
l'inici de la legislatura i fins a dia d'avui en què es respongui,
tant si és amb una administració pública com amb una entitat
privada, subscrits per Televisió de les Illes Balears.
S'adjunten els convenis subscrits per la Televisió de les Illes
Balears i la Ràdio de les Illes Balears conjuntament:
•
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació
A)
RGE núm. 6017/12, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut,
Família i Benestar Social.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol 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 Salut, Família
i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, per tal
d'informar sobre les directrius generals de l'acció de Govern que
desenvoluparà en les seves àrees de responsabilitat, d'acord amb
el programa polític del Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Admissió i qualificació de l'escrit RGE núm. 6200/12,
presentat pel Govern de les Illes Balears, mitjançant el qual es
tramet el Decret Llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a
la reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears;
convocatòria de sessió extraordinària i habilitació dels dies
necessaris.
Havent estat publicat en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears núm. 106, de dia 21 de juliol de 2012, el Decret Llei
9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la reorganització del
Servei de Salut de les Illes Balears, la Mesa del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 23 de juliol de 2012,
conformement amb l'establert als articles 49.2 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i 148 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, acorda de preveure'n el debat i la
votació de totalitat per a la validació expressa pel Ple de la
cambra, en el termini improrrogable de trenta dies subsegüents
al de la promulgació.
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Així mateix, conformement amb l'establert als articles 66.2
del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, la Mesa acorda de convocar sessió plenària
extraordinària, la data de la qual es fixarà oportunament, per a
la validació o la derogació del Decret Llei 9/2012. En
conseqüència, acorda d'habilitar els dies necessaris per tal que
es pugui procedir a la tramitació de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
B)
Conformitat del Govern de les Illes Balears en relació amb
la presa en consideració i la tramitació de la Proposició de llei
RGE núm. 5798/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de juliol de 2012, es dóna per assabentada de l'escrit RGE
núm. 6199/12, presentat pel Govern de les Illes Balears,
mitjançant el qual manifesta la seva conformitat en relació amb
la presa en consideració i la tramitació de la proposició
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa
a aprovació de les quanties percebudes i d'habilitació per a la
negociació de determinats complements salarials del personal
del subgrup A1 i personal llicenciat resident en formació del
Servei de Salut de les Illes Balears i dels ens que en depenen
(publicada al BOPIB núm. 55, de 13 de juliol d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació
C)
Proposta al Ple de la cambra d'aplicació del procediment
en lectura única per a la Proposició de llei RGE núm. 5798/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6206/12,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
solAlicita que la proposició de llei esmentada, d'aprovació de les
quanties percebudes i d'habilitació per a la negociació i de
determinats complements salarials del personal del subgrup A1
i personal llicenciat resident en formació del Servei de Salut de
les Illes Balears i dels ens que en depenen (BOPIB núm. 55, de
13 de juliol d'enguany), sigui tramitada pel procediment de
lectura única; i, conformement amb l'article 145.1 del
Reglament de la cambra, acorda de traslladar-lo a la Junta de
Portaveus i, si escau, de proposar al Ple la tramitació esmentada.
Així mateix la Mesa del Parlament, un cop oïda la Junta de
Portaveus, i constituïda com a tal en la sessió del mateix dia, ha
acordat de proposar al Ple de la cambra la tramitació de lectura
única per a la proposició de llei de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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