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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió extraordinària de dia 31 de juliol de 2012, aprovà la
Llei de concessió d’un crèdit extraordinari per poder atendre
despeses inajornables amb càrrec als pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears de l’exercici de
2012.

Palma, a 31 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A)
LLEI DE CONCESSIÓ D’UN CRÈDIT

EXTRAORDINARI PER PODER ATENDRE
DESPESES INAJORNABLES AMB CÀRREC ALS
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT

AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS DE
L’EXERCICI DE 2012

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L’article 134.5 de la Constitució Espanyola estableix que, un
cop aprovats els pressuposts generals de cada exercici, el
Govern pot presentar projectes de llei que impliquin augment de
les despeses públiques o disminució dels ingressos
corresponents al mateix exercici pressupostari.

En consonància amb aquest precepte constitucional, l’article
47 del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu
1/2005, de 24 de juny, preveu que quan per raons d’urgència i
interès general s’hagi d’efectuar alguna despesa amb càrrec als
pressuposts de la comunitat autònoma per a la qual no hi ha
crèdit adequat, o que el consignat resulti insuficient i no
ampliable, el conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts ha de sotmetre a la consideració del Consell de
Govern l’acord de trametre al Parlament de les Illes Balears el
corresponent projecte de llei de concessió de crèdit extraordinari
en el primer cas, o de suplement de crèdit en el segon. La
proposta d’acord que formuli a aquest efecte ha d’especificar els
recursos concrets que hagin de finançar la despesa pública més
elevada.

El Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, va crear el Fons
per al finançament dels pagaments als proveïdors, i va fer així
extensible a les administracions de les comunitats autònomes el
mecanisme creat pel Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer,
pel qual es determinen obligacions d’informació i procediments
necessaris per establir un mecanisme de finançament per al
pagament als proveïdors de les entitats locals. Aquesta norma
estableix les condicions que han de permetre obtenir recursos
financers suficients per poder finançar les operacions
d’endeutament que puguin concertar-se per atendre el pagament
de les obligacions pendents, i evitar així el perjudici causat per
les demores en els pagaments a favor de les petites i mitjanes

empreses per part de les administracions que s’adhereixin a
aquest mecanisme.

En aquest sentit, l’Acord 6/2012, de 6 de març, del Consell
de Política Fiscal i Financera, va fixar les línies generals del
mecanisme extraordinari de finançament als proveïdors de les
comunitats autònomes. Posteriorment, en la sessió de dia 22 de
març de 2012, la Comissió Delegada del Govern per a Afers
Econòmics va aprovar l’entrada en funcionament del
mecanisme esmentat, al qual es va adherir la comunitat
autònoma de les Illes Balears mitjançant l’Acord del Consell de
Govern de dia 30 de març de 2012.

Dia 16 de maig de 2012, el Consell de Política Fiscal i
Financera va aprovar el Pla Economicofinancer de Reequilibri
2012-2014 de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i es va
presentar davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques el Pla d’Ajust que preveu l’Acord 6/2012.

Així mateix, l’Acord 7/2012, de 6 de març, del Consell de
Política Fiscal i Financera, pel qual s’aproven diverses mesures
en matèria d’endeutament de les comunitats autònomes, en
particular com a conseqüència del mecanisme extraordinari de
finançament per al pagament als proveïdors, estableix que el
límit d’endeutament a 31 de desembre de 2012 recollit en el
programa anual d’endeutament es pot incrementar, com a
màxim, en l’import que s’assigni a cada comunitat autònoma
derivat del mecanisme extraordinari.

El primer paràgraf de l’article 18.2 de la Llei 9/2011, de 23
de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2012, disposa: “Així mateix,
s’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta del
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació,
emeti deute públic o concerti operacions de crèdit a llarg
termini, en els termes que s’estableixen en la normativa
reguladora de l’estabilitat pressupostària i del Sistema europeu
de comptes nacionals i regionals, fins a l’import màxim
autoritzat en el programa anual d’endeutament acordat amb el
Ministeri d’Economia i Hisenda.” Amb aquesta finalitat, el
paràgraf següent d’aquest mateix apartat estableix: “El
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d’Ocupació
ha de realitzar les modificacions de crèdit que calguin per raó de
les operacions d’endeutament a què es refereix aquest apartat.”

L’entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que té un
gran impacte sobre l’àmbit pressupostari de les comunitats
autònomes, imposa tot un seguit d’obligacions a les
administracions que s’hagin acollit al mecanisme extraordinari
de finançament. Entre aquestes obligacions, es preveu un
estricte seguiment dels plans d’ajust que han hagut de presentar
aquestes comunitats autònomes a l’Estat, per tal que quedi
garantit el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
i de deute públic, i se’ls exigeix que trametin cada trimestre
informació economicofinancera.

Igualment, la disposició transitòria tercera d’aquesta mateixa
llei estableix que les comunitats autònomes, excepcionalment
fins a l’exercici de 2020, poden concertar operacions de crèdit
per un termini superior a un any, i inferior a deu, i no hi són
aplicables les limitacions que preveu l’apartat 2 de l’article 14
de la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament
de les comunitats autònomes. Per poder fer ús d’aquesta
possibilitat cal que es donin circumstàncies econòmiques
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extraordinàries que facin necessari garantir la cobertura dels
serveis públics essencials. Les operacions que es concertin han
de ser autoritzades per l’Estat, el qual ha d’apreciar si es
produeixen aquestes circumstàncies.

El Govern, fent ús de l’autorització de l’article 18 de la Llei
9/2011, al qual s’ha fet referència abans, ja ha concertat les
operacions d’endeutament a llarg termini, que preveu l’article
7 del Reial Decret Llei 7/2012 i no hi són aplicables les
restriccions que preveu l’apartat 2 de l’article 14 de la Llei
8/1980. A més, cal tenir en compte l’Acord 7/2012 del Consell
de Política Fiscal i Financera, en què es determina que el límit
de l’endeutament a 31 de desembre de 2012, recollit en els
programes anuals d’endeutament de cada comunitat autònoma,
es pot incrementar com a màxim en l’import total derivat de la
seva adhesió al mecanisme extraordinari de finançament,
esmentat abans.

D’altra banda, s’havien dictat un important nombre de
resolucions judicials fermes condemnatòries, tant en l’àmbit de
l’Administració de la comunitat autònoma com en el de les
entitats que en depenen, que impliquen la necessitat d’abonar de
manera urgent les indemnitzacions corresponents a favor dels
demandants que han instat aquests procediments. En aquest
sentit, l’article 25 del text refós de la Llei de finances, basant-se
en el principi de tutela judicial efectiva -que recull l’article 24.1
de la Constitució Espanyola-, disposa que el compliment de les
resolucions judicials que determinin obligacions a càrrec de la
comunitat autònoma o de les seves entitats autònomes, l’ha de
dur a terme l’autoritat administrativa que sigui competent per
raó de la matèria, la qual ha d’acordar el pagament dins els
límits i en la forma que el pressupost respectiu estableix.
L’apartat 2 del mateix article preveu que si per fer-ho efectiu és
necessari un crèdit extraordinari o un suplement de crèdit, l’un
o l’altre s’han de sol•licitar al Parlament en els dos mesos
següents al dia que s’hagi notificat la resolució judicial.

Tot i això, és cert que l’article 6 de la Llei 9/2011 preveu la
possibilitat d’aprovar expedients d’ampliació de crèdit fent ús
de la previsió continguda en l’article 49 del text refós de la Llei
de finances. D’acord amb aquests preceptes legals, la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació pot aprovar expedients d’ampliació de crèdit per
complir aquests pronunciaments judicials, com també en tots els
altres supòsits que s’enumeren en l’article 6 de la Llei 9/2011,
com ara els de transferències corrents al Servei de Salut de les
Illes Balears o els destinats a les prestacions incloses en el
programa pressupostari per a persones en situació de
dependència, entre d’altres, atès el caràcter d’ampliable que els
atorga aquesta llei. Això no obstant, precisament l’entrada en
vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i de les mesures
restrictives i coercitives que s’hi preveuen desaconsellen fer ús
d’aquesta facultat. Això és degut al fet que aquestes
modificacions pressupostàries no disposen de cap recurs concret
que les financiï i impliquen sempre desviacions importants en
les xifres totals de despeses que són consignades en els
pressuposts generals de cada exercici. Per tant, provoquen
resultats pressupostaris negatius. Ateses la situació
economicofinancera de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les previsions de tancament dels exercicis de 2011 i de
2012, el fet d’utilitzar aquesta possibilitat agreujaria sens dubte
aquests resultats, com també la difícil situació actual que afecta
la Tresoreria de la comunitat autònoma. Per això, aquesta llei
autoritza que el finançament addicional derivat de les

operacions d’endeutament a llarg termini a les quals fa
referència l’article 7 del Reial Decret Llei 7/2012 pugui ser
destinat a cobrir bona part d’aquests expedients d’ampliació.

Igualment, en aplicació del que estableixen l’article 52.5 del
text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i l’article 7.1 de la Llei 9/2011, es poden incorporar
a l’exercici de 2012 els romanents de crèdits procedents de
l’exercici anterior que tenen la consideració de fons finalistes,
amb independència del resultat pressupostari d’aquell exercici.
Aquesta facultat tanmateix es deriva de la necessitat de
justificar davant les institucions de la Unió Europea i de
l’Administració de l’Estat l’aplicació correcta d’aquest fons. No
obstant això, l’aprovació d’aquests expedients incrementa el
nombre d’obligacions reconegudes que seran imputades al
present exercici de 2012, sense disposar d’un recurs concret que
es pugui afectar al seu finançament. Per tant, ateses les
consideracions anteriors en relació amb els expedients
d’ampliació de crèdit, és evident que l’aprovació d’aquests
expedients d’incorporació de crèdit tindrà els mateixos efectes
negatius sobre el càlcul del resultat de l’exercici; en
conseqüència, és aconsellable igualment preveure que puguin
ser compensats, en part, mitjançant el finançament addicional,
la creació del qual autoritza aquesta llei.

Cal tenir en compte també que una part del fons de
finançament addicional que autoritza aquesta llei s’ha de
destinar a dotar el capítol 4, dels pressuposts de despeses de la
secció 18, Conselleria de Salut, Família i Benestar Social, per
tal de poder transferir-la al Servei de Salut de les Illes Balears,
el qual haurà de generar crèdit en el seu pressupost de despeses
de l’exercici de 2012, i posteriorment hi podrà reflectir les
obligacions reconegudes que apareixen enregistrades en la seva
comptabilitat financera, pendents de poder ser imputades als
pressuposts esmentats d’aquest ens.

De tot el que s’ha exposat es desprèn que estam davant
supòsits explícits i implícits de necessitat i urgència als quals fa
referència l’article 47 del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma, que justifiquen l’aprovació d’una llei de
crèdit extraordinari per poder atendre despeses inajornables que
no es varen preveure en els pressuposts generals per a l’exercici
de 2012, amb l’especificació del finançament que hi serà
afectat.

Aquesta llei consta de dos articles, en els quals s’autoritza
el crèdit extraordinari i es determina quin és el recurs que queda
afectat al seu finançament. En les disposicions addicionals, a
més d’una referència a la vigència del règim jurídic de les
modificacions pressupostàries recollit en el text refós de la Llei
de finances, es regulen aspectes relacionats amb el pagament de
les obligacions pendents a favor dels proveïdors de la comunitat
autònoma i de les entitats que en depenen, com també es fa una
menció de la responsabilitat que comporta l’expedició dels
certificats als efectes que les obligacions esmentades hagin
pogut ser incloses en el mecanisme extraordinari de
finançament, en els mateixos termes de l’article 5 del Reial
Decret Llei 4/2012, de 24 de febrer, pel qual es determinen les
obligacions d’informació i els procediments necessaris per
establir un mecanisme de finançament per al pagament als
proveïdors de les entitats locals. Així mateix, es modifica la
redacció de l’article 18 de la Llei 9/2011, relatiu a les
operacions de crèdit a llarg termini, per adequar-la al que
estableix la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica
2/2012.
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Article 1
Autorització de crèdit extraordinari

1. S’autoritza un crèdit extraordinari per dotar un fons de
finançament addicional que permeti atendre despeses
inajornables de diferent naturalesa econòmica que
necessàriament han de ser imputades als pressuposts generals de
la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’exercici de
2012, per un import de fins a 842.508.644,56 euros, en
l’aplicació pressupostària següent:

Secció pressupostària 31, serveis comuns
Centre gestor 311, serveis comuns
Centre de cost 31101, serveis comuns

Grup de funció 6, regulació econòmica de caràcter general
Funció 63, regulació financera
Subfunció 635, mecanisme extraordinari de finançament als
proveïdors
Programa 635A, mecanisme extraordinari de finançament
als proveïdors

Capítol 5, dotació fons de finançament addicional
Article 51, dotació fons de finançament addicional
Concepte 510, dotació fons de finançament addicional
Subconcepte 51100, dotació fons de finançament addicional

2. S’autoritza el vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació per poder distribuir aquest fons de
finançament entre les diferents seccions pressupostàries i
aplicacions pressupostàries corresponents a la finalitat i la
naturalesa econòmica de les despeses que hi hagin de ser
imputades.

3. Igualment, s’autoritza el vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d’Ocupació per fer servir les dotacions
d’aquest fons de finançament addicional per cobrir els
expedients d’ampliacions de crèdit i incorporacions de crèdit
que hagin estat aprovats, o que necessàriament hagin de ser
aprovats durant l’exercici de 2012, sempre que es compleixin
els requisits legals i reglamentaris que preveu l’ordenament
pressupostari de la comunitat autònoma de les Illes Balears amb
aquesta finalitat. 

4. Als efectes del que estableixen els apartats anteriors, d’acord
amb l’article 54 del text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma, aprovat pel Decret legislatiu 1/2005, de 24
de juny, el vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació ha d’aprovar els expedients de rectificacions de
crèdit que siguin necessaris per augmentar les dotacions de les
aplicacions pressupostàries en les quals s’hagin produït les
noves necessitats de crèdit, i minorar el fons de finançament
addicional que s’autoritza en l’apartat 1 d’aquest article.

5. Mensualment, la vicepresidència econòmica, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació ha de trametre a la Comissió
d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes Balears per
al seu coneixement i debat, un informe de la distribució d’aquest
fons de finançament addicional entre les diferents seccions
pressupostàries i aplicacions pressupostàries, així com totes les
ampliacions de crèdit, incorporacions de crèdit i rectificacions
de crèdit aprovades, i les conseqüents minoracions del fons de
finançament addicional.

6. Els romanents de crèdit d’aquest fons de finançament
addicional que no hagin estat utilitzats a 31 de desembre de
2012 no poden ser, en cap cas, objecte d’incorporació a
l’exercici següent.

Article 2 
Finançament

1. S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè, a proposta
del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i
d’Ocupació, destini les operacions d’endeutament concertades,
per un termini de reemborsament superior a un any, previstes en
l’article 7 del Reial Decret Llei 7/2012, de 9 de març, pel qual
es crea el Fons per al finançament dels pagaments als
proveïdors, a finançar l’import total del crèdit extraordinari que
s’aprova mitjançant aquesta llei. Les operacions esmentades es
fonamenten en l’autorització excepcional que estableix la
disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 2/2012, de 30
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
per tant no hi és aplicable la limitació de l’article 29.2.a) del text
refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.

2. Els ingressos derivats de les operacions d’endeutament que
s’autoritzen en l’apartat 1 d’aquest article s’han d’aplicar al
pressupost d’ingressos de l’exercici de 2012, en l’aplicació
pressupostària següent: 

Secció 34, deute públic
Centre gestor 34101, deute públic

Capítol 9, passius financers
Article 91, préstecs rebuts en moneda nacional
Concepte 911, préstecs rebuts a llarg termini d’ens del
sector públic
Subconcepte 91100, préstecs rebuts a llarg termini d’ens del
sector públic

Disposició addicional primera
Règim jurídic de les ampliacions de crèdit i de les
incorporacions de crèdit

En cas que les dotacions del fons de finançament addicional
que s’autoritza en l’article 1 d’aquesta llei no siguin suficients
per finançar tots els expedients d’ampliació de crèdit i
incorporació de crèdit que hagin estat aprovats, o que
necessàriament hagin de ser aprovats durant l’exercici de 2012,
és aplicable als expedients esmentats de modificació
pressupostària el règim jurídic vigent que regulen el capítol II
del títol I del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i la Llei 9/2011, de 23 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears per a l’any 2012.
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Disposició addicional segona
Pagament de les obligacions 

Els pagaments als proveïdors de la comunitat cutònoma i de
les entitats que en depenen per obligacions no imputades als
pressuposts mitjançant el mecanisme extraordinari de
finançament aprovat per l’Acord 6/2012, de 6 de març, del
Consell de Política Fiscal i Financera, s’han de fer amb càrrec
als comptes extrapressupostaris, sens perjudici que s’apliquin
posteriorment, en formalització, als crèdits dels pressuposts de
despeses que hagin estat incrementats amb el fons de
finançament que autoritza l’article 1 d’aquesta llei.

Disposició addicional tercera
Efectes de l’expedició dels certificats als proveïdors 

No és aplicable el règim de responsabilitats que regulen els
articles 96 i següents del títol V del text refós de la Llei de
finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears a
l’expedició de les relacions certificades, o els certificats
individuals, de les obligacions pendents de pagament als
proveïdors de la comunitat autònoma de les Illes Balears i de les
entitats que en depenen, als efectes de la seva inclusió en el
mecanisme extraordinari de finançament aprovat mitjançant
l’Acord 6/2012 del Consell de Política Fiscal i Financera.

Disposició addicional quarta
Denominacions

Totes les denominacions que en aquesta llei apareixen en
masculí s’han d’entendre referides també al femení.

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

1. Es modifica el segon paràgraf de l’article 18.1 de la Llei
9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2012, amb
la redacció següent:

“Aquest límit, que ha de complir les limitacions a què es
refereixen l’article 14.2.a) de la Llei Orgànica de
finançament de les comunitats autònomes i l’article 29.2.a)
del text refós de la Llei de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, amb l’excepció que estableix
la disposició transitòria tercera de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, ha de ser efectiu al tancament de l’exercici i es
pot sobrepassar al llarg de l’any en curs.”

2. L’actual segon paràgraf de l’article 18.2 de la Llei 9/2011
passa a ser el tercer paràgraf i es dota d’un nou contingut el
segon paràgraf amb la redacció següent:

“Igualment, s’autoritza el Govern de les Illes Balears
perquè, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d’Ocupació, emeti deute públic o concerti
operacions de crèdit a llarg termini relatives als mecanismes
extraordinaris de finançament que pugui habilitar
l’Administració de l’Estat al llarg de l’exercici de 2012.”

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

A la seu del Parlament, a 31 de juliol de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
extraordinària de dia 31 de juliol de 2012, aprovà la Llei de
determinació de les quanties i d’habilitació per a la negociació
de determinats complements salarials del personal facultatiu
del subgrup A1 d’atenció especialitzada i d’atenció primària
i personal facultatiu amb relació especial de residència per a
la formació com a especialistes del Servei de Salut de les Illes
Balears i dels ens que en depenen.

Palma, a 31 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

B)
LLEI DE DETERMINACIÓ DE LES QUANTIES I
D’HABILITACIÓ PER A LA NEGOCIACIÓ DE

DETERMINATS COMPLEMENTS SALARIALS DEL
PERSONAL FACULTATIU DEL SUBGRUP A1
D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA I D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA I PERSONAL FACULTATIU AMB

RELACIÓ ESPECIAL DE RESIDÈNCIA PER A LA
FORMACIÓ COM A ESPECIALISTES DEL SERVEI

DE SALUT DE LES ILLES BALEARS I DELS ENS
QUE EN DEPENEN

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Atesa la necessitat de donar seguretat jurídica a la vigència
del règim retributiu del personal facultatiu del subgrup A1
d’atenció especialitzada i d’atenció primària i personal
facultatiu amb relació especial de residència per a la formació
com a especialistes adscrits al Servei de Salut de les Illes
Balears i dels ens que en depenen, es considera necessari
determinar normativament a tots els efectes, amb caràcter
retroactiu i fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei, la vigència de
les quanties dels complements retributius.

El sistema de complements retributius percebuts es
considera plenament vàlid i adequat a la tasca professional del
colAlectiu esmentat que presta els seus serveis a la sanitat
pública balear. El seu manteniment fins al previsible
començament del procés negociador amb les organitzacions
sindicals per a l’establiment dels complements retributius per a
aquest personal, per al qual aquesta llei estableix mesures
específiques, procés que ha de desembocar en la reforma o
l’actualització de dits complements, esdevé en el moment
present un objectiu desitjable per tal d’assegurar el bon
funcionament dels serveis sanitaris i de dissoldre els dubtes de
legalitat que es puguin plantejar.
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En el context pressupostari s’ha d’assenyalar que les
mesures que la llei incorpora no es veuen afectades per les
previsions de congelació de les retribucions dels empleats
públics, atès que no suposen un nou increment de les
retribucions d’aquest personal. Tampoc no signifiquen augment
de crèdit perquè l’increment retributiu establert l’any 2008 ja es
consolidà en l’exercici de 2009, per la qual cosa aquests crèdits
pressupostaris ja es troben quantificats en els estats numèrics
del pressupost del Servei de Salut de les Illes Balears.

Article 1
Determinació de les quanties que corresponen als
complements salarials per a personal facultatiu del subgrup
A1 d’atenció especialitzada i d’atenció primària i personal
facultatiu amb relació especial de residència per a la
formació com a especialistes 

1. Les quanties que corresponen al personal facultatiu del
subgrup A1 d’atenció especialitzada i d’atenció primària i
personal facultatiu amb relació especial de residència per a la
formació com a especialistes al servei del Servei de Salut de les
Illes Balears i dels ens públics que en depenen, qualsevol que en
sigui la forma de relació professional que hi mantinguin o hi
hagin mantingut, pels complements retributius a què es refereix
aquest article, són:

a) L’increment del preu per hora de guàrdia, que es va fer
efectiu des d’1 de maig de 2008, establert als efectes del càlcul
del complement d’atenció continuada, ja sigui per guàrdies
presencials o localitzades, de més o menys de 24 hores,
incrementat o no com a conseqüència d'acumulació de guàrdies
realitzades en dies qualificats d'especials o ordinaris, respecte
del preu per hora de guàrdia que es feia servir per al càlcul del
complement d’atenció continuada abans d’1 de maig de 2008.

b) Les quanties que, amb efectes d’1 de gener de 2008, i
amb càrrec al complement de productivitat variable, varen ser
abonades per retribuir la fidelització en el temps, a la seva
permanència en destinació a les illes de Menorca, Eivissa i
Formentera.

c) Les millores retributives establertes al personal d'atenció
primària per acumulació de quota de targetes sanitàries i per
l'increment del valor de la targeta sanitària de pediatria, que es
varen abonar amb efectes des d’1 de maig de 2008, respecte de
les quantitats que per aquest concepte s’abonaven abans
d’aquesta data.

2. La determinació de les quanties a què es refereix el punt
anterior té efectes fins a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Article 2
Habilitació legal per a la negociació

1. S'habilita de forma excepcional la Mesa Sectorial de
Negociació de Sanitat de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per negociar l'establiment o la
modificació de complements salarials per al personal facultatiu
del subgrup A1 d’atenció especialitzada i d’atenció primària, al
servei del Servei de Salut de les Illes Balears, als quals fa
referència l'article 1 anterior, amb efectes a partir de la vigència
d’aquesta llei, per a aquest exercici pressupostari i, si n'és el cas,
per a successius exercicis.

Aquesta habilitació es farà extensiva al personal facultatiu
amb relació especial de residència per a la formació com a
especialistes.

2. Els efectes econòmics dels acords que s’adoptin després de
l’oportuna negociació restaran limitats a la quantitat màxima
que, en còmput mensual, representen els crèdits pressupostaris
del capítol 1 del pressupost del Servei de Salut de les Illes
Balears per a 2012 que no es trobin disposats com a
conseqüència d'haver restat alliberats de compromís de despesa.

Disposició derogatòria

Resten derogades totes les normes d'igual o inferior rang a
la present que s'hi oposin o la contradiguin.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor dia 31 d’agost de 2012.

A la seu del Parlament, a 31 de juliol de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 6212/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
integral de turisme de les Illes Balears (I). (Mesa de 31 de
juliol de 2012).

RGE núm. 6213/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
integral de turisme de les Illes Balears (II). (Mesa de 31 de
juliol de 2012).
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RGE núm. 6214/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a Pla
integral de turisme de les Illes Balears (III). (Mesa de 31 de
juliol de 2012).

RGE núm. 6218/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programes de comptabilitat. (Mesa de 31
de juliol de 2012).

RGE núm. 6219/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programes de comptabilitat (II). (Mesa de
31 de juliol de 2012).

RGE núm. 6226/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a catàleg de serveis de dependència. (Mesa
de 31 de juliol de 2012).

RGE núm. 6243/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuts per a rehabilitació d'habitatge.
(Mesa de 31 de juliol de 2012).

RGE núm. 6244/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ajuts per a rehabilitació d'habitatge (II).
(Mesa de 31 de juliol de 2012).

Palma, a 31 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin ha estat el cost de la redacció i la presentació del Pla
integral de turisme de les Illes Balears?

Palma, a 24 de juliol de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines són les persones, institucions i empreses que han
participat en la redacció del Pla integral de turisme de les Illes
Balears?

Palma, a 24 de juliol de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin és el pressupost per desenvolupar el Pla integral de
turisme de les Illes Balears els anys 2012, 2013, 2014 i 2015?

Palma, a 24 de juliol de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin cost tenen els actuals programes de comptabilitat de les
empreses públiques dependents de la conselleria?

Palma, a 24 de juliol de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Està estudiant la conselleria implantar un nou programa de
comptabilitat? A quin cost?

Palma, a 24 de juliol de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.
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Quin és l’actual catàleg de serveis de dependència?
Demanem la següent informació:
• Dels serveis residencials: nom del centre, localitat, nombre

places de catàleg de dependència i titularitat.
En cas de no ser de titularitat del Govern de les Illes:
conveni/concert i data de signatura del conveni/concert en
vigor.

• Dels centres de dia: nom del centre, localitat, nombre de
places de catàleg de dependència i titularitat.
En cas de no ser de titularitat del Govern de les Illes:
conveni/concert i data de signatura del conveni/concert en
vigor.

• Dels serveis d’ajuda a domicili: localitat, nombre d'hores de
catàleg de dependència i titularitat.
En cas de no ser de titularitat del Govern de les Illes:
conveni/concert i data de signatura del conveni/concert en
vigor.

• Dels serveis d’ajuda a domicili: localitat, nombre d'aparells
de catàleg de dependència i titularitat.
En cas de no ser de titularitat del Govern de les Illes:
conveni/concert i data de signatura del conveni/concert en
vigor.

Palma, a 25 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, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

En el marc del Pla estratègic d'habitatge 2008-2011, regulat
pel Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es
regula el Pla estatal d'habitatge i rehabilitació 2009-2012,
quantes ajudes ha concedit l'Administració a les Illes Balears?

Palma, a 26 de juliol de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

En el marc del Pla estratègic d'habitatge 2008-2011, regulat
pel Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es
regula el Pla estatal d'habitatge i rehabilitació 2009-2012,
quantes ajudes concedides a les Illes Balears estan pendents de
pagament? Per quin import? Si n'és el cas, quan preveu el
Govern de les Illes Balears que es farà efectiu el pagament?

Palma, a 26 de juliol de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 6210/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a transparència i bon govern. (Mesa de 31 de gener de
2012).

RGE núm. 6222/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a mesures alternatives a les del
Govern de l'Estat, amb tramitació d'urgència. (Mesa de 31 de
gener de 2012).

RGE núm. 6262/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació de la LOE. (Mesa de 31 de gener de
2012).

Palma, a 31 de gener de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

La transparència, l'accés a la informació pública i les normes
del bon govern han de ser els eixos fonamentals de tota acció
política. Podem parlar d'una societat crítica i participativa
només quan els ciutadans poden conèixer com es prenen les
decisions que els afecten, com es manegen els fons públics o
sota quins criteris actuen les nostres institucions.

Per això és necessària l'aprovació d'una llei d'àmbit nacional
que impliqui un avanç quant a la transparència de la gestió
pública i que estableixi uns estàndards homologables a la resta
de democràcies consolidades.

També es fa imprescindible l'adaptació de la nostra
normativa autonòmica al nou règim legal estatal, per assegurar
el compliment efectiu de la Llei de la bona administració i del
bon govern.

Per això, el Grup Parlamentari Popular presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
satisfacció i el seu suport a l’anunci realitzat pel Govern de
l’Estat en relació a la tramitació de la Llei de transparència,
accés a la informació pública i bon govern.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que adapti la Llei de la bona administració i del
bon govern al nou marc que estableixi mitjançant la Llei de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dur a terme les modificacions tècniques adients
per tal que la Llei de la bona administració i del bon govern
pugui tenir un compliment efectiu.

Palma, a 18 de juliol de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple,
pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: les mesures preses
pel Govern de l'Estat afecten directament la ciutadania i
perjudiquen clarament l'economia de les Illes, per tant és urgent
que la seva aplicació i les alternatives siguin debatudes en seu
parlamentària.

L’aprovació per part del Govern de l’Estat, entre d’altres
mesures, del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de
mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de
la competitivitat, entre les quals es compten l'augment de l’IVA,
la suspensió de la paga extra de Nadal als treballadors públics,
la retallada de les prestacions per atur, així com altres mesures
anunciades pel Govern central com la supressió d’un 30% de
regidors dels ajuntaments, són un frau democràtic, un atac a la
democràcia i a l’estat social de dret. Amb aquestes mesures els
rics seran més rics, hi haurà un augment considerable de la
pobresa, la classe mitjana es reduirà encara més i es perjudicarà
considerablement tot el teixit de petita i mitjana empresa.

És necessari plantejar propostes alternatives per tal de
retallar als que més tenen i no als més pobres i a les classes
mitjanes. És necessària una reforma fiscal més progressiva, que
gravi les grans fortunes i que inclogui la fiscalitat
mediambiental, així com augmentar l’IVA als productes de
luxe.

També s’ha de millorar la lluita contra el frau fiscal i els
paradisos fiscals, la reforma de les SICAV, la reducció de la
despesa militar i la supressió dels privilegis del càrrecs públics,
entre d’altres.

Quant a la supressió de regidors sortirà cara als municipis
petits, on molts regidors fan feina per al poble sense cobrar un
sou, tenint com a única remuneració les dietes d’assistència, i
anirà en detriment de la pluralitat política.

Així mateix cal reclamar la sobirania fiscal per poder
recaptar els imposts des de les Illes Balears i acabar amb
l’espoli fiscal per part de l’Estat. Només podrem sortir de la
crisi si podem decidir sobre els nostres propis recursos.

Les Illes Balears serà de les comunitats més afectades per
les retallades en general i per la retallada de les prestacions per
desocupació en particular, ja que les reduccions afectaran
aquelles persones que quedin en atur a partir de l’entrada en
vigor del reial decret llei. I l’estacionalitat del mercat laboral del
nostre país, pel pes del sector turístic, farà que els ciutadans
balears s’incorporin a l’atur de manera massiva després de
l’estiu i es vegin afectats per la nova mesura.

Actualment un 24% de les famílies de Balears estan en
situació de risc de pobresa o en situació de pobresa, i es calcula
que les mesures del Govern de l’Estat provocaran que aquest
percentatge s’incrementi 2 o 3 punts.

En definitiva, les mesures anunciades pel president Rajoy
són un frau democràtic i un engany a la ciutadania perquè fan
exactament el contrari del que havia promès el PP en el seu
programa electoral.

Davant això, el Grup Parlamentari del PSM-Iniciativa
Verds-Entesa i Més per Menorca presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears rebutja les mesures
econòmiques i fiscals aprovades recentment pel Govern
espanyol perquè són un frau democràtic, van contra l’estat
social i democràtic, perjudiquen greument l’economia de les
Illes Balears i provoquen un increment de la pobresa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
i el Govern de les Illes Balears a prendre les següents mesures
alternatives per fer front a la crisi econòmica:

2.1. Establiment d’un impost sobre les transaccions
financeres internacionals (l’anomenada taxa Tobin). La
recaptació d’aquesta taxa ha d’anar destinada a polítiques
socials, a minvar el deute públic i a la cooperació
internacional.

2.2. Impulsar la revisió del Pacte d’Estabilitat de la UE, que
fixa limitacions estrictes de contenció de la despesa pública:
el límit al dèficit públic s’ha d’establir en funció de barems
com el suport a les inversions productives o a la garantia
d’unes polítiques socials mínimes. El contrari no ens du més
que a més empobriment. També s’ha d’impulsar un canvi a
les regles de finançament dels estats, per tal que puguin
accedir directament al finançament del BCE.

2.3. Major transparència i regulació bancària. S’han de
mesurar les conseqüències que els rescats bancaris tenen
sobre les famílies i plantejar que qualsevol reforma ha
d’anar acompanyada de mesures a favor de les persones més
necessitades. Si algunes entitats financeres no són viables,
cal que es procedeixi a una liquidació ordenada,
salvaguardant els fons dels dipositaris a través del Fons de
Garantia de Dipòsits (FGD) i que les ajudes del Mecanisme
Europeu d’Estabilitat (MEDE) a les entitats financeres
viables vagin acompanyades d’uns memoràndums
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condicionats a la major concessió de crèdits en condicions
favorables a les famílies i pime.

2.4. Una profunda reforma fiscal basada en els dos grans
eixos de progressió i fiscalitat mediambiental, gravant els
qui més tenen i els qui més guanyen en lloc d'augmentar
imposts que graven les classes mitjanes i les petites
empreses:

- Reforma de l’impost de societats establint un nou tipus
impositiu del 35% per a grans empreses, d’acord amb les
propostes dels tècnics d’Hisenda.
- Increment significatiu dels imposts que graven les
SICAV.
- Increment de la progressió de l’IRPF en les rendes més
altes.
- Establiment d’un tipus del 33% d’IVA per a productes
de luxe.
- Establiment d’un impost sobre empreses contaminants.
- En lloc de l'augment de l’IVA turístic, establiment
d’una taxa autonòmica sobre estades turístiques.
- Establiment d’un impost sobre grans fortunes.

2.5. Enfront de l’amnistia fiscal que ha aprovat el Govern
central, elaborar un vertader pla de lluita contra el frau fiscal
i l’economia submergida, que representa més d’un 23% del
PIB, tal com solAlicita el cos d’inspectors, cal incrementar
els recursos humans i tècnics de l’Agència Tributària, en
compte de reduir-los com ha fet el Govern del Sr. Rajoy.

2.6. El Govern espanyol ha de proposar i impulsar a les
institucions europees un acord entre els estats membres per
eradicar o com a mínim regular a nivell europeu els
paradisos fiscals, aprofitats per les grans corporacions i fons
d’inversió per evadir grans quantitats d’imposts a més
d’operar de forma incontrolada en benefici propi.

2.7. Canviar el model econòmic especulatiu per un model
d’economia productiva enfocada al bé comú i al servei de
l’interès general que millori la qualitat de vida de les
persones i el benestar colAlectiu.

2.8. Cal limitar els salaris i el cobraments d’incentius dels
alts directius d’empreses de capital públic i d’empreses que
hagin rebut ajudes públiques.

2.9. Reducció dràstica de les despeses del Ministeri de
Defensa i les despeses de la Casa Reial. Suprimir les
despeses de manteniment del Palau de Marivent.

2.10. Eliminació de les diputacions provincials, potenciant
el paper dels ajuntaments i consensuar amb els ajuntaments
el model d’ens supramunicipals que s’estimin necessaris.

2.11. Reforma de la Constitució per a la supressió del Senat
o la seva conversió en una vertadera cambra de
representació territorial.

2.12. Supressió de les delegacions i subdelegacions del
Govern, assumint les seves funcions les comunitats
autònomes.

2.13. Supressió de la Delegació del Govern de les Illes
Balears a Formentera.

2.14. Limitació del sou dels càrrecs públics a un màxim
referenciat a tantes vegades l'SMI. Revisió de tots els
privilegis que els càrrecs públics tenguin durant el seu
mandat o una vegada abandonin el càrrec, per la seva
supressió o reforma: sou vitalici d’expresidents (en
qualsevol cas, declarar que el sou d’expresident es perd en
el moment en què es passin a percebre altres ingressos
d’empreses privades), pensions màximes, l’anomenat
“complement 33”, ...

2.15. Elaboració i aplicació d’un pla d’inversions en
innovació, recerca i desenvolupament. Els pressuposts de les
administracions hauran de reservar un percentatge mínim
destinat a innovació i recerca.

2.16. Les inversions en infraestructures s’hauran de
justificar econòmicament o des d’un punt de vista social.
S’han de rebutjar determinades inversions costoses i sense
sentit com ara el corredor central o determinats trams de
l’AVE que el Govern espanyol continua plantejant, i apostar
per a les inversions veritablement rendibles i necessàries
com ara el corredor mediterrani.

2.17. Reclamar al Govern de l’Estat totes aquelles
inversions mediambientals, turístiques, en infraestructures
i en innovació que estan compromeses amb les Illes Balears
mitjançant convenis o per l’Estatut i que l’Estat no ha fet
efectives.

2.18. Sobirania fiscal per a les Illes Balears: el concert
econòmic solidari. Reclamar un sistema de finançament
públic basat en el fet que les rendes generades en el territori
siguin gestionades des del propi territori, reservant-ne una
part per a la solidaritat amb altres territoris menys afavorits.
Aquesta quota de solidaritat en cap cas no superarà un límit
establert estatutàriament que es consideri que si fos superat
perjudicaria el progrés i el futur del territori. Per fer front a
la crisi, necessitam disposar dels nostres propis recursos, i
no que ens els gestionin des del Govern espanyol.

Palma, a 24 de juliol de 2012.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Desprès d'aconseguir la universalització de l'educació s'ha
constatat que el sistema actual no permet progressar cap a una
millora dels resultats tenint com a premissa que aquests han de
mesurar-se en funció dels nivells aconseguits pels estudiants i
no d'inversió, nombre de professors, nombre de centres, etc...
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Està demostrat que una millora en la qualitat de l’educació
no és directament proporcional a una millora quantitativa.

Els informes PISA, entre d’altres, ens demostren que el
nostre sistema educatiu mostra, des de fa unes dècades, unes
mancances que ens allunyen, cada vegada més, de la qualitat
educativa de la resta d’Europa. Per tant és necessària una
reforma del model educatiu.

Algunes de les debilitats del sistema actual es poden
concretar en:

• Resultats internacionals desfavorables.
• Baixa taxa de població que acaba ESO.
• Taxes altes d'abandonament.
• Taxes baixes d'alumnes excelAlents.
• Diferències considerables entre les comunitats autònomes.
El darrer Consell de Ministres del mes de juny va rebre un

informe del ministre d'Educació, Cultura i Esport sobre
l'avantprojecte de modificació de la Llei Orgànica 2/2006, per
a la millora de la qualitat educativa.

Els estudis internacionals ens demostren que els països que
han millorat de forma relativament ràpida la qualitat dels seus
sistemes educatius han implantant bàsicament les mesures
presentades a l'avantprojecte LOMCE.

Es per totes aquestes qüestions que el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears, basant-se en els resultats
d'aquestes experiències internacionals i amb l'avantprojecte de
la modificació de la Llei Orgànica 2/2006, insta el Govern
central a continuar amb la modificació de Llei Orgànica 2/2006
per aconseguir una millora de la qualitat educativa amb els
següents objectius:

• Disminuir la taxa d'abandonament educatiu primerenc i
millorar la de la població que arriba al nivell d'ESO.
• Fomentar l'ocupació.
• Millorar el nivell de coneixements en matèries prioritàries.
• Prioritzar la consecució dels objectius de cada etapa.
• Incrementar l'autonomia de centres docents.
• Intensificar l'ús de les TIC.
• Millorar l'aprenentatge de llengües estrangeres.

Palma, a 27 de juliol de 2012.
La diputada:
Ana Maria Aguiló i Garcías.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 6209/12, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a capacitació dels nous llicenciats en dret per tal
d'accedir al colAlegi, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 31 de juliol de
2012).

RGE núm. 6223/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a dret a l'atenció sanitària, amb
tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 31 de juliol
de 2012).

Palma, a 31 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

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

La Llei 34/2006, de 30 d'octubre, sobre l'accés a les
professions d'advocat i procurador dels tribunals, va establir una
nova regulació per als actuals i futurs estudiants de dret.
Posteriorment, la Llei Orgànica 4/2007 va establir extraordinaris
canvis en l'estructura del sistema universitari espanyol, articulat
sobre la base de tres nivells de títols oficials: grau, màster i
doctorat. La Llei 34/2006 desconeix aquesta nova realitat i els
principis vertebradors del nou sistema universitari que s'ha
dissenyat, la qual cosa fa necessari harmonitzar aquesta llei amb
els nous paràmetres de l'actual sistema universitari ja que, de no
fer-ho, s'estaria creant un greu problema a tots els que són i
seran llicenciats en dret, i que han cursat cinc anys de formació
universitària, per poder accedir a la colAlegiació de manera
directa sense necessitat de la realització d'un curs i de proves
addicionals, conformement amb la nostra tradició jurídica.

Un canvi normatiu no pot basar-se exclusivament en criteris
temporals i sense cap base objectiva, això és clarament injust i
provoca un greuge comparatiu sobre els llicenciats, simplement
perquè han obtingut el títol després d'octubre de 2011, quan tots
ells han cursat els mateixos estudis de 5 anys que els llicenciats
abans d'aquesta data; i no podem oblidar que un alumne ha
pogut tenir qualsevol tipus de dificultats acadèmiques o
personals que li hagin impedit obtenir la llicenciatura abans
d'aquesta data.

Alhora, la Llei 34/2006 disposa que els llicenciats en dret
anteriors a l'entrada en vigor de la llei, si es colAlegien,
s'entendran capacitats per exercir la professió d'advocats i de
procuradors dels tribunals per a sempre, però si la decisió
d'exercir aquestes professions la prenen després d'octubre de
2013, hauran d'enfrontar-se als nous estudis i titulació, la qual
cosa perjudica milers de persones que, per exemple, estan
preparant alguna oposició o que treballaven a altres sectors. 
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Per tot això, considerant necessari i urgent fer les
modificacions precises amb la finalitat d'evitar les situacions
injustes que l'aplicació de la llei provocarà entre llicenciats en
dret que han cursat els mateixos estudis, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent 

Proposició no de llei

El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat a
realitzar les modificacions normatives necessàries a la Llei
34/2006, a fi de precisar-ne el contingut i amb la finalitat que
tots els llicenciats en dret quedin exclosos de l'obligació de
complir amb els requisits de capacitació exigits per la llei, amb
independència del moment de finalització dels seus estudis de
llicenciats i se'ls apliquin les noves exigències de capacitació
només als futurs graduats conformement amb el nou sistema
adaptat a l'EEES.

Palma, a 18 de juliol de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant
comissió.

El proper dia 1 de setembre entrarà en vigor el Reial Decret
Llei 16/2012 que exclou del sistema sanitari les persones
emigrants en situació irregular i les persones que no estiguin
donades d’alta com a assegurats, amb excepció de les situacions
de:

- Dones embarassades.
- Menors de 18 anys.
- Atenció urgent.

S’ha detectat, des de fa un any, que l’ib-salut facilita als
professionals sanitaris i sobretot als serveis d’admissió,
instruccions contradictòries i ambigües en relació amb la forma
de procedir davant les persones sense targeta sanitària. De fet,
i així ho han denunciat importants ONG de la comunitat
autònoma, ja s'exclouen de l’atenció persones d’aquests
colAlectius, pel procediment de solAlicitar el pagament de la
prestació.

Davant l’apropament de la data d’entrada en vigor d’aquesta
normativa que provocarà que una important part de la ciutadania
es quedi sense assistència sanitària, és important que les
instruccions administratives deixin prou clar que els colAlectius
abans esmentats i les situacions d’urgència han de ser atesos pel
sistema públic de salut.

Per tot aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca presenta a debat la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en un termini de 15 dies s’enviïn instruccions
per escrit on quedi clar el reconeixement del dret a l’atenció
sanitària de les persones immigrants en situació irregular, sense
targeta sanitària i sense possibilitat d’obtenir-la, així com a tots
els ciutadans i ciutadanes que es trobin en qualsevol d’aquestes
situacions: dones gestants (seguiment de l’embaràs, part i
postpart), menors d’edat i situació d’urgència.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a l’adaptació urgent del sistema informàtic per
permetre la inclusió d’aquestes persones en consultes de
tractament i seguiment tant d’atenció primària com hospitalària
en el sistema públic sanitari.

Palma, a 24 de juliol de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la InterpelAlació RGE núm. 5737/11 convertida en
pregunta amb solAlicitud de resposta escrita, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a
urbanitzacions en el litoral. (BOPIB núm. 26, de 16 de
desembre de 2011).

En el marc de les seves competències, el Govern promourà
aquelles regulacions que permetin el desenvolupament eficaç de
les polítiques urbanístiques, agilitin els procediments i atorguin
un elevat grau de seguretat jurídica.

Això no obstant, aquesta conselleria no es planteja cap tipus
de regulació específica respecte a les urbanitzacions del litoral,
excepte aquella que es pugui derivar de les seves especificitats
urbanístiques pròpies, és a dir, pel fet que normalment es
tractarà d'urbanitzacions de tipus extensiu i d'ús turístic o de
segona residència. Especificitats que, tot i ser freqüents a la
costa, no en són exclusives.

No cal dir que aquestes regulacions es referiran bàsicament
a les urbanitzacions existents atès que, com és ben sabut, la
costa balear no urbanitzada es troba sotmesa, amb caràcter
general, a algun tipus de protecció incompatible amb la seva
transformació. 

Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
B)

A la InterpelAlació RGE núm. 92/12 convertida en pregunta
amb solAlicitud de resposta escrita, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a Llei 4/2008.
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

InterpelAlam el Govern de les Illes Balears en relació amb
la seva política pel que fa a la Llei 4/2008, de 14 de maig, de
mesures urgents per a un desenvolupament territorial
sostenible a les Illes Balears.

La Llei 4/2008, de 14 de maig de mesures urgents per a un
desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears és una
llei breu però complexa, que presenta i ha presentat, des del seu
inici, nombrosos problemes. No de bades va ser modificada als
vuit mesos, a través del Decret 1/2009, de 30 de gener, i llavors
una altra vegada amb el Decret Llei 5/2009, de 27 de novembre.

En aquest sentit, la intenció del Govern ha estat sempre molt
clara: modificar-ne tot allò que presenti confusió o que impliqui
una regulació poc eficaç. Aquesta ha estat l'objectiu que s'ha
pretès i s'ha assolit amb la Llei 7/2012, de 13 de juny, de
mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible, la qual
ha derogat els articles: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, a més de la
disposició addicional tercera de l'esmenta Llei 4/2008.

Palma, 10 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4180/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
subscripció a revistes. (BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012).

Quins criteris se segueixen per a la selecció de revistes i
bases de dades a les que la conselleria es subscriu per a la
formació dels treballadors?

No hi ha cap subscripció a revistes i bases de dades per a la
formació dels treballadors i per tant, no es segueixen criteris de
subscripció.

Palma, 22 de juny de 2012.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carme Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 4587/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Jardí Botànic de Sóller. (BOPIB
núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Jardí Botànic de Sóller des del
principi de la legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?

La Fundació Jardí Botànic de Sóller no té cap dependència
ni funcional ni orgànica amb la conselleria.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 4604/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental. (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de l'Agència Balear de l'Aigua i de la Qualitat
Ambiental des del principi de la legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?

A l'Agència Balear de l'Aigua i de Qualitat Ambiental no
s'han realitzat despeses protocolAlàries superiors a 500 euros.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 4611/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Comissió de Medi Ambient 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 Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears
des del principi de la legislatura fins el dia de resposta a
aquesta solAlicitud?

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears té una
naturalesa d'òrgan colAlegiat adscrit a la conselleria competent
en matèria de medi ambient i, per tant, no és un centre de cost
autònom.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
G)

A les Preguntes RGE núm. 4612/12 i 4616/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relatives a
despeses protocolAlàries de Consorci de Transports de
Mallorca i d'Espais de Natura Balear. (BOPIB núm. 51, de 15
de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de Consorci de Transports de Mallorca i d'Espais de
Natura Balear des del principi de la legislatura fins el dia de
resposta a aquesta solAlicitud?
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No hi ha cap despesa protocolAlària superior a 500 euros.

Palma, 9 de juliol de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 4656/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (II). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes d'agost del 2011?

La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes d'agost del 2011 va ser de 20.073,56 euros.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 4657/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (III). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de setembre del 2011?

La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes de setembre del 2011 va ser d'11.835,16 euros.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 4659/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (V). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de novembre del 2011?

La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes de novembre del 2011 va ser de 23.689,66 euros.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 4660/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (VI). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de desembre del 2011?

La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes de desembre del 2011 va ser de 0 euros.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 4661/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (VII). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de gener del 2012?

La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes de gener del 2012 va ser de 50.483,32 euros.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 4662/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (VIII). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de febrer del 2012?

La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes de febrer del 2012 va ser de 50.622,59 euros.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 4663/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (IX). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de març del 2012?

La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes de març del 2012 va ser de 64.727,18 euros.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 4664/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (X). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes d'abril del 2012?

La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes d'abril del 2012 va ser de 107.924,91 euros.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 4665/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (XI). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina despesa total conjunt del Govern es va fer en
publicitat durant el mes de maig del 2012?

La despesa total conjunt que es va fer en publicitat durant el
mes de maig del 2012 va ser de 44.158,14 euros.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra, a disposició dels diputats i les
diputades.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 4668/12 i 4669/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
despeses en publicitat (XIV i XV). (BOPIB núm. 51, de 15 de
juny de 2012).

Ateses les característiques de les respostes, aquestes
queden dipositades al Registre General de la cambra, a
disposició dels diputats i les diputades.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 4671/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a despeses en
publicitat (XVII). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

En quins mitjans de comunicació s'ha efectuat la despesa
de publicitat institucional del Govern durant el mes de
desembre de 2011? Indicau-ne la mitjana i la quantitat de la
despesa.

La despesa en publicitat institucional del Govern durant el
mes de desembre de 2011 va ser de 0 euros.

Palma, 23 de juliol de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 5305/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per la
utilització de la figura del conveni convenis signats per
l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). (BOPIB
núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Quina motivació es va utilitzar per part de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixen la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrit des de l'inici de la legislatura i fins avui en què
es respongui?

Cap dels convenis subscrits per l'IBESTAT en la present
legislatura no comporta obligacions econòmiques envers les
altres parts, per la qual cosa les figures referents al contracte
administratiu o la concessió d'una subvenció, així com el
principi de concurrència, no tenen raó de ser.

Els convenis de l'IBESTAT tenen com a principal finalitat
la cessió de dades que són necessàries per a la realització de les
operacions estadístiques que d'acord amb el Pla d'estadística de
les Illes Balears 2010-2013 i els programes anuals que el
desenvolupen, l'institut estadístic autonòmic té l'obligació legal
de dur a terme. Aquesta és la tònica  general que caracteritza els
convenis amb l'INE, l'INSS i ISM.

Pel que fa als convenis prevists amb les cambres de comerç,
també es preveu que aquesta colAlaboració referent a les dades,
però aquí és l'IBESTAT qui subministrarà a aquests ens la
informació perquè puguin dur a terme els seus estudis i anàlisis
de la realitat econòmica.

Finalment, pel conveni que es preveu amb la UIB no és més
que una simple colAlaboració en el programa formatiu amb el
seu Departament de Geografia que comporta un nombre d'hores
de pràctiques (en qüestions demogràfiques) que no suposen
tampoc cap despesa per a les parts.

Palma, 10 de juliol de 2012.
El vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 6224/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller de Turisme i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa de la Comissió de Turisme recapti la
presència del Sr. Conseller de Turisme i Esports, davant aquesta
comissió, per tal d'informar sobre la situació actual del Palau de
Congressos.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 6225/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa

i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller de Turisme i Esports.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2012, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa de la Comissió de Turisme recapti la
presència del Sr. Conseller de Turisme i Esports, davant aquesta
comissió, per tal d'informar sobre el Pla integral de turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Ampliació del termini de presentació d'esmenes al Projecte

de llei RGE núm. 5667/12, de mesures urgents per a l'activació
econòmica en matèria d'indústria i energia i altres activitats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 de juliol de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 6276/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i, conformement amb l'establert a l'article 98 del
Reglament de la cambra, acorda d'ampliar el termini de
presentació d'esmenes al projecte de llei esmentat (BOPIB núm.
58, de 25 de juliol d'enguany) fins a dia 3 de setembre de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 de juliol de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 59, de 27 de juliol de
2012.

-  Pàg. 2769. Informacions, apartat C)
On diu: ..., aprovà per 39 vots a favor, 17 en contra i cap
abstenció ...
Hi ha de dir: ..., aprovà per 39 vots a favor, 16 en contra i cap
abstenció ...
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