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AG) RGE núm. 8287/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de persones
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A) RGE núm. 8314/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a complement
de pensió per jubilació del personal estatutari. 3373

B) RGE núm. 8315/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'hospitals. 3374

C) RGE núm. 8348/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a avantprojecte de llei de convivència escolar. 3374

D) RGE núm. 8349/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a qualitat de la salut pública. 3374

E) RGE núm. 8356/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comitès de
coordinació aeroportuària. 3374
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elèctric de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 3374
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G) RGE núm. 8358/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau d'adaptació
a la Llei de comerç de les Illes Balears. 3374

H) RGE núm. 8359/12, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compensació dels desavantatges de la insularitat en el sector agrícola ramader. 3375

I) RGE núm. 8360/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova ordre
d'uniformitat. 3375

J) RGE núm. 8361/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a allotjament
turístic rural. 3375

K) RGE núm. 8362/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
reforma del CEIP Sa Graduada de Maó. 3375

L) RGE núm. 8363/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
d'abordatge terapèutic (PAT). 3375

M) RGE núm. 8364/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a figura del ca
eivissenc o podenco ibicenco. 3375

N) RGE núm. 8365/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a innovacions
normatives de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 3376

O) RGE núm. 8366/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra
la pobresa. 3376

P) RGE núm. 8367/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita contra l'atur.
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Q) RGE núm. 8368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts socials
per a 2012. 3376

R) RGE núm. 8369/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millorar la
qualitat de l'educació. 3376

S) RGE núm. 8370/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts 2013. 3376

T) RGE núm. 8371/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a casos de
malbaratament de diners públics. 3376

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 8222/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peatge en
ombra. 3377

B) RGE núm. 8223/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-
Sant Antoni. 3377

C) RGE núm. 8224/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a autovia Eivissa-
aeroport. 3378

D) RGE núm. 8225/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a DOT.
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E) RGE núm. 8234/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
carreteres (I). 3378

F) RGE núm. 8235/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
carreteres (II). 3378
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G) RGE núm. 8236/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
carreteres (III). 3378

H) RGE núm. 8237/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni de
carreteres (IV). 3378

I) RGE núm. 8245/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a llengua cooficial distinta del castellà. 3379

J) RGE núm. 8316/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a querella criminal per
les publicacions periodístiques. 3379

K) RGE núm. 8317/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a querella criminal
contra APROBA. 3379

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 8226/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria per al proveïment accidental de llocs de feina de
la inspecció educativa de les Illes Balears. 3380

B) RGE núm. 8227/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reconeixement de la funció i la tasca dels centres de professors.
3380 

C) RGE núm. 8269/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a variable de gènere. 3381

D) RGE núm. 8270/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a pressuposts per a la igualtat.
3381

E) RGE núm. 8272/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a accés a l'habitatge. 3382

F) RGE núm. 8300/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a nom de la llengua. 3383

G) RGE núm. 8311/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a complement de pensió dels jubilats de l'ib-salut afectats per la
disposició addicional dissetena del RD Llei 16/2012. 3383

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 8310/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2035/11. 3384

B) RGE núm. 8318/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
Família i Benestar Social, sobre les línies d'actuació. 3384

C) RGE núm. 8319/12, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
Família i Benestar Social, sobre les línies d'actuació. 3385

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm.8230/12 i 8233/12. 3385

B) Retirada de l'acord de la Mesa i la Junta de Portaveus en relació amb la creació de la Comissió no permanent d'estudi de la
problemàtica del sector aeri a les Illes Balears. 3385

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7750/12. 3385

D) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3217/11. 3385
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4. INFORMACIONS

A) Composició de la Ponència d'estudi de la situació del transport aeri. 3385

B) Admissió de l'escrit RGE núm. 8381/12, que solAlicita la reconsideració de l'acord de la Mesa en relació amb la  no-admissió a
tràmit de l'escrit RGE núm . 8039/12. 3386

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012. 3386
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 d'octubre de 2012, procedí a debatre el text de la
Proposició no de llei RGE núm. 5940/12, relativa a regulació
legal dels dipòsits de fiances en arrendaments urbans, amb
l'esmena RGE núm. 8173/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, i quedà aprovada, per assentiment,
la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a presentar un projecte de llei que reguli l'exigència
de dipositar davant l'Institut Balear de l'Habitatge la fiança
exigida als arrendataris de finques urbanes, així com aquella que
les empreses subministradores dels serveis d'aigua, gas,
electricitat, televisió, telefonia i anàlegs exigeixen als seus
clients i usuaris, configurant aquesta obligació com un
instrument eficaç i legítim de finançament de les polítiques de
promoció d'habitatges de naturalesa pública.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a establir
els mecanismes de colAlaboració amb totes les administracions
implicades a fi d’afavorir l’entrada d’habitatges en el mercat de
lloguer i a fi d’evitar desnonaments de les famílies sense
alternativa d’habitatge.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
negociar amb les entitats bancàries perquè contribueixin en el
necessari increment del parc d’habitatges en règim de lloguer,
a preus accessibles."

A la seu del Parlament, 30 d'octubre de 2012.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
El president:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la InterpelAlació RGE núm. 6040/12,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de frau fiscal.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació, José Ignacio Aguiló i Fuster.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Joan Boned i José
Ignacio Aguiló.

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

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7694/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a descompte de residents a les
tarifes. (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8132/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a liberalització comercial.
(BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7933/12, de
l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a
legalitat de les mocions presentades als ajuntaments. (BOPIB
núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7943/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a oferta universitària a Eivissa.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7948/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Fira World Travel Market de Londres.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7950/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei de Costes. (BOPIB núm.
68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7939/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fòrum Balears Competitiva.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7941/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Duran i Cladera, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a bonificació del 50% de la
seguretat per a empreses turístiques que contractin fixos
discontinus. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7946/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a rescat davant l'Estat espanyol. (BOPIB
núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7954/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
pobresa. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7936/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Dia Mundial del Turisme.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7944/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a resultat dels plans de fondeig a
zones LIC. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7951/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a director gerent d'IB3. (BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7937/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a mecanismes de colAlaboració
amb la Fundació Natura Park. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7942/12, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a recuperació dels boscs de
Menorca. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7938/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projectes d'administració
electrònica. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8138/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adhesió al fons de liquiditat
autonòmic. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8131/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compatibilitat del president
del Govern. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7945/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a informe del Tribunal de
Comptes sobre el Plan E. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

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

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

Ordre de Publicació

T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 8148/12, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
rescat. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

U)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, debaté la Pregunta RGE núm. 7949/12, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pressuposts 2013. (BOPIB
núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

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

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

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, rebutjà la Moció RGE núm. 7885/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general del
Govern amb la transparència. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23

d'octubre de 2012, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.
3216/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a reforma constitucional i aportació de les
comunitats autònomes a l'Estat. (BOPIB núm. 14, de 30 de
setembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Punts 1 i 3:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

Punt 2:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

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

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença de l'Hble. Sr. Conseller de Turisme i

Esports, davant el Ple de la cambra, per tal de retre compte del
compliment de la Moció RGE núm. 819/12, relativa a política
turística (RGE núm. 7518/12).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 23
d'octubre de 2012, tengué lloc la compareixença del Sr.
Conseller de Turisme i Esports, qui informà sobre el tema
indicat.

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

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6494/12, relativa a desplaçaments de l'Audiència
Provincial a les illes menors, amb l'esmena RGE núm.
8206/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Justícia a garantir els desplaçaments de l’Audiència Provincial
de les Illes Balears a Menorca, Eivissa i Formentera, a fi de
preservar un adequat funcionament de l’administració de
justícia que eviti discriminacions i al seu torn eviti despeses
innecessàries als administrats i professionals de la justícia per
raó del fet insular."

A la seu del Parlament, 30 d'octubre de 2012.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 d'octubre de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 5766/12, relativa a la
necessitat d'assegurar l'ús dins el Sistema nacional de Salut de
les tecnologies necessàries que són efectives, segures i
eficients, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a adoptar les mesures necessàries per assegurar que
les decisions relacionades amb les tecnologies sanitàries o els
tractaments que inclogui la cartera de serveis comuna del
Sistema Nacional de Salut:

a) S’adoptin de manera rigorosa, transparent i amb un
fonament científic públicament accessible, que pugui ser revisat
per la comunitat científica i sigui consistent amb les
recomanacions de la comunitat científica internacional.

b) S’adoptin les tecnologies sanitàries que hagin demostrat
ser eficaces, segures, efectives i eficients i que puguin ser
incorporades a la cartera de serveis, en els casos i en les
condicions d’aplicació que siguin adequades.

c) Que les tecnologies sanitàries que hagin demostrat
científicament no ser efectives, resultin ineficients o suposin un
risc innecessari per als pacients, siguin excloses de la cartera se
serveis del Sistema Nacional de Salut.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les comunitats autònomes, com és ara la
nostra, que no disposen de cap agència d’avaluació de
tecnologies sanitàries han de poder formar part activa dels
processos d’avaluació, assegurant:

a) Que professionals experts de les Illes puguin participar en
el procés d’avaluació.

b) Que es vetlli perquè es valorin proves i tractaments
desenvolupats totalment o parcialment a les Illes Balears.

c) Que es tenguin en compte les experiències d’ús en el
sistema sanitari de les Illes Balears, quan es demostri que han
suposat un estalvi i una millora per a la salut, que les
avaluacions s’han portat amb rigor i que s’han sotmès a la
valoració de la comunitat científica."

A la seu del Parlament, 24 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 24 d'octubre de 2012, procedí a debatre el text de
la Proposició no de llei RGE núm. 4758/12, relativa a la estudi
dels plans de viabilitat dels hospitals sociosanitaris de
Mallorca elaborats pel colAlectiu de professionals, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a paralitzar el tancament dels dos hospitals
sociosanitaris de Mallorca, Hospital Joan March i Hospital
General, mentre estudia els plans de viabilitat presentats pels
colAlectius de professionals que hi fan feina.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar, amb el major consens possible amb els
colAlectius sanitaris i els sindicats, i a aprovar en breu el Pla de
Viabilitat que permeti mantenir en funcionament l’Hospital
Joan March i l’Hospital General de Mallorca."

A la seu del Parlament, 24 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Margarita Serra i Cabanellas.
La presidenta de la comissió:
María José Bauzá i Alonso.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 5801/12, relativa a la crisi les ONG de cooperació, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

D)
"Atès que les entitats de cooperació de la nostra comunitat

autònoma són les millors coneixedores dels projectes de
cooperació que es desenvolupen amb els pressuposts de la
comunitat autònoma i atès que el Govern de les Illes Balears
està preparant els pressuposts de 2013, el Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears que, a través del
Consell de Cooperació, estudiï amb les ONG les fórmules
administratives més adients per poder garantir la continuïtat dels
projectes que es consideren imprescindibles per a l’any 2013."

A la seu del Parlament, 30 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2012, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 6718/12, relativa a no a la reforma de la Llei 2/2010, de
3 de març, de salut sexual i reproductiva i d'interrupció
voluntària de l'embaràs, i quedà aprovada, per unanimitat, la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a garantir a les dones de totes les nostres illes l’exercici
al seu dret a decidir sobre el seu propi cos en matèria
d’interrupció voluntària de l’embaràs, d’acord amb la normativa
vigent."

A la seu del Parlament, 30 d'octubre de 2012.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 3398/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a cursos de l'EBAP. (BOPIB núm. 47, de 18 de maig de
2012).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Hble. Sr. Conseller d'Administracions
Públiques.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6756/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a al requisit del català als
ajuntaments. (BOPIB núm. 69, de 21 de setembre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 d'octubre de
2012, debaté la Pregunta RGE núm. 6757/12, de l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca, relativa a Maó. (BOPIB núm. 69, de
21 de setembre de 2012).

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

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

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de
2012, rebutjà el Punt 2 de la Proposició no de llei RGE núm.
5801/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a la crisi i les ONG de cooperació. (BOPIB
núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

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

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de
2012, rebutjà el Punt 1 de la Proposició no de llei RGE núm.
6718/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a no a la
reforma de la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i
reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs. (BOPIB
núm. 63, de 14 de setembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

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

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura i

Universitats, davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports, sobre retallades en matèria educativa (RGE núm.
2168/12).

A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 25 d'octubre de 2012,
tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller d'Educació,
Cultura i Universitats, qui, acompanyat de la cap de Gabinet, de
la directora general de recursos Humans i del director general de
Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives, informà
sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Acord de recaptar la presència del Sr. Vicepresident

Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre el nou
model de finançament definitiu dels consells insulars (RGE
núm. 6733/12).

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 24 d'octubre de 2012, atès l'escrit RGE núm.
6733/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, s'aprovà per assentiment  recaptar la presència del Sr.
Vicepresident Econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, sobre
el nou model de finançament definitiu dels consells insulars.

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

Ordre de Publicació

B)
Rebuig dels escrits RGE núm. 4250/12 i 4258/12, relatius

a recaptació de la presència del delegat del Govern a les Illes
Balears.

 A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, en
sessió de dia 24 d'octubre de 2012, es rebutjaren, per 6 vots a
favor, 9 en contra i cap abstenció, els dos escrits esmentats,
presentats pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca i pel Grup Parlamentari Socialista, relatius a
recaptació de la presència del delegat del Govern a les Illes
Balears per tal d'informar sobre els dispositius dels cossos i
forces de seguretat desplegats el passat 28 de maig a Bunyola i,
en general, a tot Mallorca, amb motiu de les diverses
mobilitzacions ciutadanes de protesta, i sobre les mesures
policials en els pobles de Mallorca, respectivament.

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

Ordre de Publicació

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

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

 La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 25 d'octubre de 2012, procedí a l'elaboració del
dictamen del projecte de llei esmentat, publicat al BOPIB núm.
58, de 25 de juliol d'enguany.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 8279/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, que modifica la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears.

Palma, a 31 d'octubre 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 preveu el Reglament del Parlament de

les Illes Balears a l'article 130, el Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca presenta la següent proposició no de
llei que modifica la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears.

Palma, 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta

LLEI D’INICIATIVA POPULAR LOCAL, QUE
MODIFICA LA LLEI 20/2006, DE 15 DE DESEMBRE,

MUNICIPAL I DE RÈGIM LOCAL DE LES ILLES
BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Implicar la ciutadania i promoure la participació en els afers
públics és un repte bàsic per a totes les institucions
democràtiques, i  un eix central de la política municipal. Ens cal
una ciutadania empoderada, responsable, compromesa,  la qual
cosa també exigeix informació, transparència i mecanismes
pràctics de participació que permetin als ciutadans, que els
convidin a, promoure propostes per millorar els nostres pobles
i ciutats.  Cal difondre entre la ciutadania el dret de decidir,
entès com el dret de totes les persones a prendre part activa en
els processos de presa de decisions sobre totes les qüestions que
els afecten.

Més avui en un moment de desafecció i descrèdit de la
política, de la tasca institucional i del paper exclusivista que hi
juguen els partits, en un moment en què baixa la participació
electoral i vivim una fractura entre societat i institucions.
Justament quan més havia augmentat el nivell educatiu,
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econòmic, i d’integració social, avui en regressió, quan més
expressions d’opinió pròpia i debat floreixen a Internet, i quan
més i més persones participen activament en qüestions d’interès
general per via d’entitats cíviques, d’ONG, plataformes i
manifestacions clamant per ser escoltats, vivim el perill que
amplis sectors socials quedin al marge, es sentin al marge, de la
democràcia representativa i fins en qüestionin la validesa. 

Precisament l’efervescència social ens ha de fer reflexionar
sobre si no és tant la participació ciutadana la que està en crisi,
sinó els mecanismes de vehiculació cap a les institucions, la
vitalitat d’un sistema polític i electoral que no dóna prou joc al
ciutadà. Per això, hem d’apostar decididament per aprofundir en
els instruments de participació democràtica, especialment
aquells que impliquen una participació directa de les persones.
Ens cal un punt d’inflexió i salvar la democràcia amb més
democràcia, desbordant el model de democràcia representativa
que reposa, pràcticament en exclusiva, sobre els pilar dels
partits polítics.

Moltes mesures són necessàries per superar aquesta situació,
una d’elles, garantir als ciutadans el dret d’iniciativa en els
debats municipals, fou introduïda per la llei estatal 57/2003, de
16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern
local, que va introduir un article 70.bis a la llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, en el qual es
reconeix al veïns l’exercici d’aquesta iniciativa popular. 

Això no obstant, el nombre de signatures que exigeix la llei
és tan elevat que desincentiva en excés la posada en actiu
d’aquest instrument, havent tengut una incidència efectiva nulAla
en la fixació de l’agenda política local. Pensem, per exemple,
que Palma requeriria gairebé 40.000 signatures per promoure un
debat al ple. Per aquests motius, cal modificar a la baixa els
requisits per poder presentar una iniciativa popular a les
administracions municipals per tal que aquesta figura
esdevengui un instrument real de participació ciutadana en la
política local. 

La comunitat autònoma és competent en matèria de règim
local, d’acord amb l’article 31.3 de l’Estatut d’Autonomia. Per
això, l’article 70.bis de la llei bàsica estatal preveu
explícitament un desplegament de l’institut de la iniciativa
popular local per la legislació autonòmica. L’article 75.8 del
nostre Estatut preveu una llei específica de règim local, que avui
s’ha d’entendre que és la llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, la qual, en el
moment de la seva promulgació, no recollí aquesta figura, però
sí regulà les consultes populars, per promoure les quals, és
menys exigent que per presentar una proposta d’acord a la
consideració del Ple. 

Per això, en ús de les atribucions en matèria de règim local
de l’Estatut d’Autonomia, i en la normativa bàsica de l’Estat,
s’introdueix un nou article a la llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears per facilitar
l’exercici de la iniciativa popular en els municipis de les Illes
Balears.

Article únic
Modificació de la llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal
i de règim local de les Illes Balears

S’addiciona un nou article a la Llei 20/2006, de 15 de
desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, amb
la següent redacció:

"Article 122.bis 

1. Els veïns amb dret a sufragi actiu en les eleccions
municipals podran exercir la iniciativa popular a fi de
presentar propostes d’acord o projectes de reglaments en
matèries de la competència municipal. 

2. Dites iniciatives hauran de ser subscrites, com a mínim,
pel següent nombre de veïns del municipi:

a) El 10% dels habitants en municipis de menys de 5.000
habitants.

b) 500 habitants més el 2% dels habitants que excedeixin
els 5.000, en poblacions de 5.000 a 100.000 habitants.

c) 2.400 habitants més l’1% dels habitants que
excedeixen dels 100.000, en poblacions de més de 100.000
habitants.

3. El batle o la batlessa haurà d’incloure les iniciatives
degudament presentades en l’ordre del dia del Ple en un
termini no superior a un mes després de l’entrada en el
registre. El Ple haurà de debatre i votar la iniciativa, sense
perjudici que l’acord efectiu l’hagi d’adoptar l’òrgan
competent i d’acord amb el procediment establert." 

Disposició derogatòria

1. Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang que
s’oposin al que disposa aquesta llei.

2. D’acord amb la previsió de l’article 70.bis.2 de la llei estatal
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, els
percentatges exigits per a la iniciativa popular en dit article
queda desplaçada i substituïda a les Illes Balears pels previstos
en la llei present. 

Disposició final 

1. La present llei entrarà en vigor l’endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. S’autoritza els consells insulars per desplegar
reglamentàriament aquesta llei, sense perjudici de la seva
eficàcia des de l’entrada en vigor.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 8281/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, balear de residus i sòls contaminants.

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
 D'acord amb el que preveu el Reglament del Parlament de

les Illes Balears a l'article 130, el Grup Parlamentari PSM-IV-
Entesa i Més per Menorca presenta la següent proposició no de
llei balear de residus i sòls contaminats.

Palma, 25 d'octubre de 2012.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

LLEI BALEAR DE RESIDUS I SÒLS CONTAMINATS

Índex

I. Disposicions Generals
II. Tipus i llistes de residus
III. Distribució de competències
IV. Plans de residus

a. Pla de Residus perillosos de les Illes Balears
b. Plans insulars de Residus no perillosos
c. Disposicions comunes

V. Prevenció en matèria de residus
a. Foment de la prevenció
b. Limitacions a la generació de residus
c. Envasos i residus d’envasos
d. Limitacions a l’entrada de residus

VI. Règim jurídic de la producció i gestió dels residus
VII. Sistemes de tractament

a. Normes generals
b. Incineració
c. Abocadors i abocaments
d. Altres sistemes

VIII. Serveis públics de residus
IX. Sòls contaminats
X. Inspecció i vigilància. Responsabilitat administrativa i règim
sancionador.

Disposicions addicionals

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’objectiu d’aquesta llei és establir les normes addicionals
de protecció del medi ambient afectat per les activitats
relacionades amb la producció o gestió de residus i amb els sòls
contaminats, d’acord amb l’abast de les competències
corresponents a la comunitat autònoma en la matèria,
especialment per l’article 30.46 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.

La política de residus és, sens dubte, una política de la Unió
Europea, les exigències normatives de la qual l’Estat ha
d’incorporar, i així s’ha fet amb la  llei 11/1997, de 24 d'abril,
d’envasos i residus d’envasos, i la Llei 22/2011, de 28 de juliol,
en base a les competències d’acord amb l’article 149.1.23 de la
Constitució. S’estableix així una línia de colAlaboració que ha de
tenir continuïtat en la comunitat autònoma, a fi de formar un
complet àmbit d’actuació pública que obeeixi als mateixos
principis vertebradors. En aquest sentit, d’acord amb les
exigències de la Directiva marc de residus (Directiva
2008/98CE del Parlament europeu i del Consell, de 19 de

novembre de 2008 sobre els residus i per la que es deroguen
determinades Directives) s’ha assegurat la passa cap a un model
de tractament de residus que prioritza la prevenció de la
generació de residus, seguida de la valorització i, en darrera
instància, l’eliminació segura dels residus. La prevenció en la
generació de residus és l’eix fonamental de qualsevol política
avançada en gestió de residus, a causa de l’estalvi que suposa en
la gestió de residus i la millora en la qualitat del medi ambient.
Cal adoptar mesures que incideixin destacadament en els sectors
industrial i comercial. De la mateixa manera, com ho ha indicat
la Directiva marc, resulta convenient l’aclariment d’alguns
conceptes fins ara confusos com el de “subproducte” o “fi de la
condició de residu”, establint les condicions en que aquests
productes poden reincorporar-se a la indústria com a noves
matèries primeres secundaries. 

La valorització dels residus és el centre de tota política
sostenible per gestionar-los. En conseqüència, si no es pot evitar
la producció de residus, aquests, per aquest ordre, s’hauran de
reutilitzar, se n’haurà de recuperar el valor material o
l’energètic. El concepte de valorització ha de ser considerat en
la seva triple dimensió: reutilització, reciclatge i valorització
energètica. Els residus inevitables s’hauran de recuperar d’acord
amb un d’aquests tres mètodes i en aquest ordre
d’intervencions. Com a última opció de tractament, per aquells
residus que no es poden valoritzar ni materialment ni
energèticament, es planteja la disposició en abocador controlat.
Cal entendre aquesta jerarquia de principis com a una referència
de tipus general, atès que factors d’insularitat, de millor
combinació de tractaments dels residus, la seva condició
d’inerts o altres causes d’índole econòmica i tecnològica poden
alterar la linealitat jeràrquica. Aquesta opció planteja la
necessitat d’assegurar adequadament la salut de les persones i
la protecció del medi ambient. 

Amb aquest esperit de lleialtat institucional, la llei evita
repetir la normativa estatal, i s’ha limitat a les normes que és
convenient addicionar també, en relació amb les directives
d’abocaments, de vehicles fora d’ús i d’incineració de residus
(directives 1999/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999,
2000/53/CE del Parlament europeu i del Consell, de 18 de
setembre de 2000, i 2000/76/CE del Parlament europeu i del
Consell, de 4 de desembre de 2000). Es tracta, en definitiva,
d’assegurar en l’àmbit autonòmic la necessitat de complir les
exigències d’una vertadera política europea de residus.

II

D’entre les mesures formals cal destacar l aclariment del
règim de les diferents classes de residus i l’establiment de
l’autoritat competent per declarar o reconèixer nous tipus de
residus perillosos o especials. També es potencia el valor de la
coordinació administrativa, mitjançant la creació de la Comissió
de Residus de les Illes Balears, òrgan colAlegiat que compta amb
representants dels diversos poders territorials de la comunitat
autònoma.
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Es presta especial atenció a la definició del sistema de
planificació dels residus, per a la qual cosa es defineixen
l’objecte, el procediment, el contingut i els efectes del Pla de
residus perillosos de les Illes Balears i dels plans insulars de
residus no perillosos. Ambdós instruments s’adapten al model
de planejament territorial establert en les lleis d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’ordenació del
territori, d’acord amb l’article 70.13 de l’Estatut (Llei 2/2001,
de 7 de març) i d’ordenació territorial de les Illes Balears (Llei
14/2000, de 21 de desembre) i en les Directrius d’ordenació
territorial de les Illes Balears (Llei 6/1999, de 3 d’abril). A
aquests correspondrà el protagonisme en la planificació i
l’execució pel que fa als residus no perillosos. La llei aposta per
sistemes insulars de tractament, encomanant als municipis les
tasques de recollida i transport fins a les estacions de
transferència. La Llei adapta les competències que en aquesta
matèria corresponen als municipis, el desenvolupament de les
quals sempre estarà subjecte a la coordinació insular.

III

La llei promou l’objectiu de prevenció, és a dir, reduir tant
com sigui possible, la generació de residus, mantenint la
viabilitat econòmica de la producció i, per tant, la capacitat
productiva i d’ocupació. D’aquí la prioritat donada a la reducció
en origen. No s’ha d’oblidar, però, que es parteix d’una situació
de fet, condicionada a més a més pel factor insular, amb unes
perspectives que configuren la impossibilitat d’una reducció
instantània de la generació i d’arribar a no produir cap residu.
Aquesta situació no es pot transformar d’una manera immediata,
sinó que exigeix un procés dinàmic d’intervenció. De fet, una
gestió sostenible dels residus basada en la prevenció i la
valorització com la que planteja aquesta Llei podria generar a
mig termini un important nombre de llocs de feina directes i
estables al conjunt de les Illes Balears. 

D’altra banda, la llei completa el règim de producció i gestió
de residus i estableix mesures que tendeixen a facilitar el
sotmetiment als objectius de protecció de la salut humana i del
medi ambient. D’aquesta manera, s’imposen diversos
condicionaments i es distingeixen les activitats relatives als
residus perillosos i als residus no perillosos. Juntament a la
determinació de potestats de policia administrativa, la Llei
estableix el règim d’incineracions i abocaments i defineix els
distints serveis públics que s’han de posar en funcionament per
tractar adequadament els residus. Així, a més dels serveis
municipals tradicionals, es preveuen serveis insulars i
autonòmics. Tots aquests hauran de formar un sistema que
serveixi eficaçment als objectius perseguits. A aquest fi, la Llei
també inclou els corresponents règims financers, mitjançant
taxes que tradueixen el principi essencial de «qui contamina
paga». També, continuant la colAlaboració normativa amb el
marc jurídic de la matèria, s’estableixen les regles necessàries
per dur a la pràctica una política de recuperació dels sòls
contaminats. 

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte 

Aquesta llei estableix normes addicionals de protecció del
medi ambient pel que fa als residus i als sòls contaminats a les
Illes Balears.

Article 2
Marc jurídic

1. El marc jurídic de la matèria objecte d’aquesta Llei està
format pel dret internacional, el dret de la Unió Europea i la
legislació de l’Estat que s’hi pugui aplicar. 

2. Les fonts principals del dret de l’Estat aplicables, amb el
caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient,
són la Llei 11/1997, de 24 d'abril, d’envasos i residus d’envasos
i la Llei 22/2011, de 28 de juliol, amb les seves modificacions
posteriors i els seus desenvolupaments reglamentaris respectius.

Article 3
Àmbit d’aplicació
 
1. De conformitat amb el que disposa la Directiva 2008/98/CE,
de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i amb caràcter
bàsic la Llei 22/2011, de 28 de juliol de Residus, la present llei
serà d’aplicació a tot tipus de residus que s’originin o es
gestionin a l’àmbit territorial de les Illes Balears, amb les
següents excepcions: 

a) Les emissions a l’atmosfera regulades en la llei 34/2007,
de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de
l’atmosfera. 

b) Els sòls no contaminats i demès materials naturals
excavats durant les fases de construcció, quan es tingui la
certesa de que el material s’utilitzarà a efectes de construcció en
el seu estat natural i en el lloc de on es va extreure. 

c) Els residus radioactius 
d) Els explosius desclassificats 
e) Les matèries fecals, si no estan expressament

contemplades, palla i altre material natural, agrícola o silvícola,
no perillós, utilitzat en explotacions agrícoles i ramaderes, en la
silvicultura o en la producció d’energia en base a aquesta
biomassa, mitjançant procediments que o mètodes que no posin
en perill la salut o danyin el medi ambient. 

2. De conformitat amb el que disposa l’article 2.2 de la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de Residus, la present llei serà
d’aplicació supletòria a les matèries que s’enuncien a
continuació, les quals es regiran per la seva normativa
específica: 

a) Les aigües residuals previstes en el Reial Decret Llei
11/1995, de 28 de desembre pel que s’estableixen les Normes
Aplicables al Tractament d’aigües Residuals Urbanes 

b) Els subproductes animals coberts pel Reglament (CE)
1774/2002 del Parlament europeu i del Consell de 3 d’octubre
de 2002, pel que s’estableixen les normes sanitàries aplicables
als subproductes animals no destinats al consum humà i pel
Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament europeu i del Consell,
de 21 d’octubre de 2009, pel que s’estableixen les normes
sanitàries aplicables als subproductes animals i als productes
derivats al consum humà i pel que es deroga el Reglament
1774/2002 quan el substitueixi. No es troben inclosos en
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aquesta excepció i per tant es regularan per aquesta llei els
subproductes animals i els seus productes derivats quan es
destinin a incineració, als abocadors o s’utilitzin en plantes de
producció de biogàs o de compostatge. 

c) Els cadàvers d’animals que hagin mort de forma diferent
al sacrifici, inclosos aquells morts amb la finalitat d’eradicar
epizoòties i que són eliminats d’acord amb el Reglament (CE)
1774/2002 del Parlament europeu i del Consell de 3 d’octubre
de 2002 i pel Reglament (CE) 1069/2009 del Parlament europeu
i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, quan el substitueixi. 

d) Els residus resultants de la prospecció, extracció,
tractament i emmagatzematge dels recursos minerals, així com
l’explotació de pedreres, coberts pel Reial Decret 975/2009, de
12 de juny, sobre gestió dels residus de indústries extractives i
de protecció i rehabilitació dels espais afectats per activitats
mineres. 

3. La terra (in situ) inclòs el sòl no excavat contaminat i els
edificis en contacte permanent amb el terra es regiran pel
disposat en el Capítol IX Sòls contaminats. 

Article 4
Definicions
 
1. A l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han
d’aplicar les definicions establertes en la Directiva 2008/98/CE,
de 19 de novembre de 2008, marc sobre els residus i la Llei
22/2011, de 28 de juliol, de residus, o aquella que la
substitueixi, completada per les definicions contingudes en la
normativa de desenvolupament d’aquesta, així com totes
aquelles que es dictin a nivell comunitari europeu i que vinculin
els estats membres de la Unió Europea. 

2. A més a més, i per tal d’aplicar aquesta Llei, s’entén per
centres de recollida de residus (deixalleries) els centres de
recepció i emmagatzematge selectius de residus
fonamentalment municipals que no són objecte de recollida
domiciliària i de petites quantitats de residus específics i
perillosos. 

Article 5
Exclusions
 

No tenen la consideració de residus: 
a) Els subproductes, és a dir, els objectes o les substàncies

residuals d’un procés de producció, transformació o consum
sempre que compleixin les condicions que per a tals dicta la
Directiva 2008/98/CE, de 19 de novembre de 2008, marc sobre
els residus i que prèviament així s’hagin declarat per l’òrgan
competent del Govern de les Illes Balears, amb solAlicitud
prèvia del productor o posseïdor del subproducte, en les
condicions establertes reglamentàriament.

b) Els objectes o les substàncies que s’obtinguin després de
la valorització dels residus i que s’incorporin al cicle productiu
o es destinin al consum, d’acord amb les condicions establertes
a nivell estatal i europeu que defineixen el fi de la condició de
residu. 

Article 6
Comissió de residus

1. Es constitueix la Comissió de residus de les Illes Balears,
com a òrgan consultiu colAlegiat de la conselleria competent en
matèria de medi ambient amb la finalitat de coordinar l’exercici
de les competències sobre residus de l’administració
autonòmica, els consells insulars i els municipis. 

2. La comissió tindrà un plenari format pel conseller competent
en matèria de medi ambient, qui la presidirà, el director general
competent en matèria de residus, pels consellers dels consells
insulars competents en matèria de residus, i per dos
representants de la Federació d’Ens Locals de les Illes Balears,
tres representants en total d’associacions ecologistes, sindicals
i empresarials i dos, en total, de la Universitat i ColAlegis
Professionals, proposats i elegits per cadascun d’aquests
colAlectius. Aquest òrgan, de caire participatiu, es reunirà al
menys un cop a l’any i dura a terme un seguiment de les
polítiques relatives a la gestió de residus a les Illes Balears. 

3. La comissió tindrà, a més, un òrgan permanent, presidit pel
director general del Govern de les Illes Balears competent en
matèria de residus i pels restants membres determinats
reglamentàriament. N’hauran de formar part tècnics en residus
de les administracions i representants municipals, podent
comptar amb l’assessorament d’experts en salut i medi ambient.
 

Capítol II
Tipus i llistes de residus

Secció 1a
Tipus de residus

Article 7
Classificació

1. Els residus es classifiquen fonamentalment en perillosos i no
perillosos. Malgrat això, de entre aquests darrers es pot distingir
el grup de residus específics, considerats com aquelles que,
sense tenir consideració de perillosos, han de ser objecte de
determinats requisits i controls en la seva gestió. 

2. A requeriment de la conselleria competent en matèria de medi
ambient, es podrà obligar qualsevol productor o posseïdor de
residus a seguir a càrrec seu un procediment de caracterització
i identificació d’un residu d’acord amb la normativa vigent per
determinar a quina de les categories del punt 1 d’aquest article
pertany. 

Article 8
Residus perillosos

1. Són residus perillosos els inclosos amb aquest caràcter en la
llista europea de residus (LER) o en la llista estatal
corresponent, d’acord amb el marc jurídic de la matèria, i també
els determinats pel Govern de les Illes Balears. 

2. El Govern de les Illes Balears pot establir nous residus
perillosos, amb observança prèvia del corresponent sistema
d’identificació establert en el Reial decret 952/1997, de 20 de
juny, o les normes que el substitueixin. Se n’ha de retre compte
a l’Administració de l’Estat perquè ho comuniqui a la Comissió
Europea, a l’efecte de l’eventual ampliació de la llista
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comunitària de residus perillosos, i també per assegurar el
compliment de la resta d’obligacions internacionals. 

Article 9
Residus específics

1. Són residus específics els que, sense tenir la consideració de
perillosos, el Govern de les Illes Balears o els consells insulars
considerin que exigeixen o aconsellen una planificació amb
l’establiment de règims específics de transport, recollida,
valorització o eliminació. 

2. Es consideren en tot cas residus específics els següents: 
a) Animals morts, despulles i deixalles d’origen animal,

llevat dels materials especificats de risc definit en el Reial
decret 1911/2000, de 24 de novembre , pel qual es regula la
destrucció dels materials especificats de risc en relació amb les
encefalopaties espongiformes transmissibles. 

b) Residus agrícoles i ramaders, exceptuant els que tenguin
la consideració de perillosos. 

c) Residus de depuració de gasos i escòries procedents de la
valorització energètica dels residus urbans. 

d) Llots procedents d’estacions depuradores i de la resta de
plantes de tractament d’aigües residuals urbanes, sempre que
estiguin exempts d’elements classificats com a perillosos. 

e) Residus sanitaris del grup II, d’acord amb el que disposa
el Decret 136/1996, de 5 de juliol, o la norma que el
substitueixi. 

f) Residus de construcció i demolició, exceptuant els que
tenguin la consideració de perillosos. 

g) Residus voluminosos, exceptuant els que tenguin la
consideració de perillosos. 

h) Pneumàtics usats. 
i) Olis vegetals. 

Secció 2a
Llistes de residus

Article 10
Catàleg de residus

1. A la comunitat autònoma de les Illes Balears s’han d’aplicar
directament les llistes comunitàries de residus perillosos,
aprovades per decisions de la Comissió Europea 2001/118/CE,
de 16 de gener de 2001, i 2001/119/CE, de 22 de gener de 2001,
i també les seves modificacions. 

2. Reglamentàriament es regularà el catàleg de residus de les
Illes Balears, el qual completarà o complementarà les llistes
comunitàries i les ampliacions que procedeixin de l’àmbit
estatal. 
 

Capítol III
Distribució de competències

Article 11
Competència en matèria de residus sense designació de
l’òrgan competent 

Correspon a la conselleria competent en matèria de medi
ambient l’exercici de qualssevol de les funcions atribuïdes a la
comunitat autònoma en aquesta Llei, en els seus reglaments de
desenvolupament o en el marc jurídic de la matèria sense
designació de l’òrgan competent per exercir-les. 

Article 12
Ordenació general

1. En l’exercici de les facultats de la comunitat autònoma
d’establir normes addicionals de protecció del medi ambient,
correspon al Govern de les Illes Balears i als consells insulars,
en l’àmbit de les seves competències, la potestat reglamentària
per ordenar qualsevol tipus de residus, inclòs l’establiment de
règims diferenciats dins dels diferents tipus de residus. 

2. El marc estratègic de gestió dels residus de les Illes Balears
ha d’estar constituït pels documents següents: 

a) Normatives i reglaments de gestió de les diverses
fraccions de residus 

b) Els plans directors sectorials per a la gestió de residus
perillosos i no perillosos. 

c) Programes de gestió concreta com poden ser els de
envasos, de centres de recollida (deixalleries) o de recuperació
de sòls contaminats. 

Article 13
Residus perillosos i sòls contaminats

Quant als residus perillosos i als sòls contaminats, correspon
al Govern de les Illes Balears i a la seva administració l’exercici
de les competències de planificació, d’autorització, d’inspecció,
de sanció i, en cas de servei públic, de gestió d’acord amb el que
estableix aquesta Llei i el marc jurídic de la matèria. 

Article 14
Residus no perillosos

1. Pel que fa als residus no perillosos, les competències es
distribueixen de la manera següent: 

a) Correspon als consells insulars l’exercici de les
competències de planificació i, en cas de servei públic, gestió i
colAlaboració amb la inspecció, sense perjudici del que
estableixen l’article 77.2 d’aquesta norma, la llei 22/2011 en
relació als ens locals i l’article següent per als residus urbans. 

b) Correspon al Govern de les Illes Balears i a la seva
administració l’exercici de les competències d’autorització,
d’inspecció i de sanció. 

2. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars
coordinaran la planificació dels residus que siguin específics i
colAlaboraran, si s’escau, en la seva gestió mitjançant els
oportuns convenis que es derivin dels plans directors sectorials.

Article 15
Residus urbans

1. En relació amb els residus urbans, com a norma addicional de
protecció del medi ambient, s’estableixen els serveis públics
següents: 

a) A tots els municipis, el servei de recollida selectiva, el
qual ha de comprendre les potestats d’inspecció i de sanció
corresponents. Els consells insulars han de coordinar el
funcionament efectiu de la recollida selectiva. Els drets, les
obligacions i les responsabilitats municipals cessaran amb el
dipòsit dels residus urbans a les estacions de transferència o, si
escau, directament a les plantes de tractament, d’acord amb el
que determini el consell insular respectiu. 
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b) Als consells insulars, atenent les particulars condicions de
la insularitat, el servei de tractament, que també ha de comptar,
si escau, amb el transport des de les estacions de transferència.

2. Els ajuntaments podran establir a les seves ordenances
l’obligació de les empreses d’un sector o empreses individuals
a fer-se càrrec directament de la recollida dels seus residus
urbans. Aquests sectors o empreses lliuraran els seus residus als
consells insulars i abonaran directament les taxes de tractament.

3. La resta de competències pel que fa als residus urbans s’han
de distribuir segons el que s’ha establert en l’article anterior. 

4. Si un municipi no exercís les competències que li
corresponen en matèria de residus o ho fes infringint greument
les condicions aplicables de conformitat amb l’establert en
aquesta Llei, podrà ser requerit pel conseller/a de medi ambient
del respectiu consell insular a dur a terme les actuacions
pertinents en un termini que no podrà ser inferior a un mes ni
superior a tres. Transcorregut el termini anterior, si persistís
l’incompliment, el Ple del Consell Insular podrà acordar la
subrogació en l’exercici de les competències municipals sobre
residus afectades, incloent la potestat d’establiment i percepció
de les taxes corresponents. 

Capítol IV
Plans de residus

Secció 1a 
Pla de residus perillosos de les Illes Balears 

Article 16
Objecte
 
1. El Pla de residus perillosos de les Illes Balears és el pla
director sectorial que estableix l’ordenació i la gestió general
dels residus perillosos a tot el territori de la comunitat
autònoma, d’acord amb el que s’estableix en aquesta Llei, en la
Llei d’ordenació territorial i en les Directrius d’ordenació
territorial de les Illes Balears. 

2. El Pla de residus perillosos de les Illes Balears ha d’establir
un model de gestió dels residus perillosos ambientalment
avançat, la màxima prioritat del qual ha de ser la prevenció en
la generació de residus, seguida de la valorització i, en darrer
terme, l’eliminació segura. 

3. Aquest pla haurà d’incloure programes específics relatius a
la gestió de sòls contaminats i dels residus perillosos d’origen
domiciliari (deixalleries), regulant aspectes com el de les
infraestructures necessàries, els requisits mínims d’aquestes o
els models de gestió a desenvolupar. 

Article 17
Procediment

1. Correspon al Govern de les Illes Balears elaborar i aprovar el
Pla de residus perillosos de les Illes Balears, segons el
procediment establert en l’article 13.2 de la Llei 14/2000, de 21
de desembre, d’ordenació territorial. 

2. Per modificar o revisar aquest pla, s’ha de procedir d’acord
amb el que disposa la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial. 

3. Al mateix temps, s’haurà de subjectar al disposat per la Llei
bàsica 9/2006, de 29 d’abril, sobre avaluació de determinats
plans i programes sobre el medi ambient incorporada a la nostra
comunitat autònoma per la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears. 

Article 18
Contingut

El Pla de residus perillosos de les Illes Balears ha de tenir
els continguts mínims especificats en la normativa bàsica estatal
i en l’article 12 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial, i s’hi ha d’incloure en tot cas: 

a) La justificació, la localització i les característiques de les
zones d’emmagatzematge, de tractament i de dipòsit dels
residus perillosos, i també de la resta d’obres i d’instalAlacions
que es prevegin, i s’hi ha d’especificar aquelles que hauran de
donar servei a tota la comunitat autònoma, sense perjudici
d’activitats privades degudament autoritzades en altres
localitzacions.

b) L’establiment dels nivells de reducció en la generació de
residus urbans i dels percentatges de recollida selectiva, de
valorització i d’altres. 

c) Programa de sòls contaminats 
d) Programa de recollida de residus perillosos de

procedència domiciliària i en petites quantitats. En el programa
esmentat s’han de determinar, com a mínim, el nombre de
centres necessaris per habitants assistits de fet, i també les
instalAlacions necessàries a les zones amb especial incidència
turística i als polígons industrials i de serveis; també s’hi han de
determinar els requisits tècnics mínims que han de complir els
centres de recepció i emmagatzematge, i l’administració o
administracions responsables de la posada en funcionament i del
manteniment del servei. 

Secció 2a 
Plans insulars de residus no perillosos 

Article 19
Objecte

1. Els plans insulars de residus no perillosos són plans directors
sectorials l’objecte dels quals consisteix a ordenar la gestió dels
residus no perillosos al territori de cada consell insular, d’acord
amb el que s’estableix en aquest Llei i en els seus reglaments de
desenvolupament, en les lleis d’ordenació territorial i en les
Directrius d’ordenació del territori de les Illes Balears.
 
2. Els plans insulars han d’establir un model de gestió dels
residus no perillosos ambientalment avançat, la màxima
prioritat del qual ha de ser la prevenció en la generació de
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residus, seguida per la valorització i, en darrer terme,
l’eliminació segura dels residus.

Article 20
Procediment

1. Correspon als consells insulars elaborar i aprovar el pla
insular de residus no perillosos respectiu, segons el procediment
establert en l’article 13.1 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial. 

2. Per modificar o revisar els plans, s’ha d’actuar d’acord amb
el que disposa la Llei 14/2000, de 21 de desembre, d’ordenació
territorial. 

3. Al mateix temps, s’haurà de subjectar al disposat per la Llei
bàsica 9/2006, de 29 d’abril, sobre avaluació de determinats
plans i programes sobre el medi ambient incorporada a la nostra
comunitat autònoma per la Llei 11/2006, de 14 de setembre,
d’avaluacions d’impacte ambiental i avaluacions ambientals
estratègiques a les Illes Balears. 

Article 21
Contingut

Els plans insulars de residus no perillosos han de tenir els
continguts mínims especificats en la normativa bàsica estatal i
en l’article 12 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació territorial, i s’hi ha d’incloure en tot cas: 

a) La justificació, la localització i les característiques de les
estacions de transferència i de les plantes de tractament dels
residus urbans, i també de la resta d’instalAlacions que es
prevegin, sense perjudici d’activitats privades degudament
autoritzades en altres localitzacions. 

b) L’establiment dels nivells de reducció en la generació de
residus urbans i dels percentatges de recollida selectiva, de
valorització i d’altres. 

c) Programa de gestió d’envasos i de residus d’envasos. 

Secció 3a
Disposicions comunes 

Article 22
Obligatorietat i revisió

Per tal d’atendre la normativa europea i estatal en matèria de
residus, s’estableix l’obligatorietat de l’elaboració de plans de
residus en un termini no superior a dos anys des de l’aprovació
d’aquesta Llei. Aquesta obligació s’estén a tots els tipus de
residus i a totes les administracions implicades segons el
repartiment competencial abans establert. El Govern de les Illes
Balears actuarà com a interlocutor front les obligacions de
planificació a nivell estatal, reunint en un sol document els plans
insulars aprovats pels residus no perillosos i que constituiran el
Pla autonòmic per aquests residus. Els plans de residus s’hauran
d’avaluar i revisar almenys cada sis anys. 

Article 23
Criteris per elaborar els plans de residus

1. En la redacció de tots els plans de residus s’han de tenir en
compte els criteris següents: 

a) La prevenció en la generació residus serà l’eix
fonamental. Cada pla de residus haurà d’incloure un capítol
específic de reducció i minimització amb objectius concrets
temporalitzats per a cada fracció de residus a què sigui
d’aplicació. 

b) La valorització dels residus ha de ser el centre de tota la
planificació sostenible per gestionar-los. Si no es pot evitar la
generació de residus, per aquest ordre, s’han de reutilitzar, se
n’ha de recuperar el valor material o l’energètic. En cap cas, la
valorització energètica pot perjudicar els principis de prevenció
i valorització material. 

c) Com a última opció de tractament, aquells residus que no
es puguin valoritzar ni materialment ni energèticament es
destinaran a eliminació controlada i ambientalment segura, a no
ser que factors d’insularitat, de millor combinació de tractament
dels residus, la seva condició d’inerts, altres causes d’índole
econòmica i tecnològica o determinacions derivades de
l’aplicació dels articles 53 i 55 de la present llei, aconsellin
l’anteposició de la seva eliminació segura a la seva valorització
energètica.

d) Els plans de residus s’han d’adaptar, en tot moment, a la
normativa relativa a residus d’àmbit europeu, estatal i
autonòmic. 

e) Els plans de residus no perillosos han d’incloure la
planificació dels residus urbans. 

f) En relació amb els residus no perillosos, el principi
d’autosuficiència i proximitat ha de ser compatible amb el
caràcter insular, especialment en aquells casos en què la massa
de residus generats a cada illa impossibilita una gestió
insularitzada i necessita una mateixa solució per a totes les illes.

g) El model de gestió de residus de les Illes Balears ha
d’aplicar el principi de «qui contamina paga» o de
responsabilitat del productor i ha d’obligar que els productors
o posseïdors d’aquests sufraguin les despeses derivades d’una
adequada gestió dels residus generats. 

h) Els plans de residus han de preveure comissions de
seguiment del seu desenvolupament, objectius i Programa de
Vigilància i Seguiment Ambiental adequades al seu àmbit
sectorial i geogràfic. S’ha de fomentar la colAlaboració d’entitats
socials, econòmiques, ecologistes i de veïns en les comissions
de seguiment dels diferents plans de residus. 

i) La informació en matèria de residus és l’eina fonamental
de conscienciació ciutadana en el sentit d’evitar-ne la generació
i de fomentar-ne la reutilització i la valorització material. Els
plans de residus han de preveure mecanismes d’informació per
a les administracions i per a la ciutadania. 

2. Tots els plans de residus indicats en aquesta Llei i les seves
eventuals modificacions es poden aprovar en un únic document
o es poden separar en diferents plans dividits per famílies o
tipus de residus, o per sectors productius, segons el que disposi
cada administració competent. 

3. D’acord amb l’article 9.f de la Llei 14/2000, de 21 de
desembre, d’ordenació territorial, els Plans Territorials Insulars
podran assumir l’ordenació pròpia dels plans directors sectorials
de residus no perillosos complint els mateixos requisits fixats en
aquesta norma. 
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Article 24
Documents

1. Els continguts dels plans de residus, inclosos els aspectes
econòmics i financers, s’han d’explicar en la memòria
justificativa igual que la resta de documentació del pla
respectiu. 

2. Els plans de residus han d’incorporar una avaluació
ambiental, d’acord amb el que estableix la legislació
corresponent. L’informe ambiental ha d’incloure la descripció
des del punt de vista ambiental de la situació existent i de la
prevista després d’haver-se aplicat el pla, el inventari dels
impactes ambientals derivats del pla i les mesures correctores
establertes i la justificació de la idoneïtat de les ubicacions
escollides en el pla. 

3. A més del que disposa l’article 3.2 de la Llei 14/2000, de 21
de desembre, d’ordenació territorial, els plans de residus s’han
de publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears incorporant els
requisits tècnics mínims de les infraestructures previstes, els
plànols d’ubicació, el termini de vigència del pla mateix, les
causes de revisió i els règims transitoris que es prevegin.
Igualment s’ha de comunicar la seva aprovació al Ministeri
competent en aquesta matèria. 

Article 25
Efectes

1. Les normes dels plans de residus són disposicions d’obligat
compliment general. 

2. L’aprovació dels plans de residus implica la declaració
d’utilitat pública de les obres i la necessitat d’ocupació dels
immobles corresponents, amb els fins d’expropiació o
d’imposició de servituds. 

3. Per a totes les instalAlacions de tractament de residus de
titularitat pública previstes detalladament en un pla director
sectorial, l’autorització segons el que disposen els articles 56, 58
i 59 de la present llei exclou la necessitat de llicència d’obra,
instalAlació i obertura. 

4. Les administracions competents en la planificació de residus
hauran d’elaborar i aprovar un Programa de Vigilància i
Seguiment Ambiental dels seus plans i de les actuacions i
instalAlacions que se’n derivin. Aquests programes hauran de ser
informats prèviament per la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears i  avaluats regularment per les comissions de
seguiment dels plans de residus. 

Article 26
Incidència sobre altres plans

Els plans de residus són vinculants per als plans i per a la
resta d’instruments urbanístics perquè hi concorren interessos
públics de caràcter supramunicipal, d’acord amb el que
estableix l’article 15 de la Llei 14/2000, de 21 de desembre,
d’ordenació del territori. 

Article 27
Informe

Anualment, la Comissió de Residus serà informada per les
administracions competents en cada cas del desenvolupament
dels plans de residus, així com del respectiu Programa de
Vigilància i Seguiment Ambiental. 

Capítol V
Prevenció en matèria de residus

Secció 1a
Foment de la prevenció 

Article 28
Principi i finalitats

1. La prevenció pel que fa a la generació i la perillositat dels
residus és l’eix fonamental de la planificació en la matèria, a
causa de l’estalvi que suposa en la gestió d’aquests i en la
millora de la qualitat del medi ambient. 

2. El Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els
ajuntaments, en l’àmbit de les competències respectives, hauran
d’establir mesures de prevenció, l’aplicació de tecnologies
netes, la reutilització, el reciclatge i altres formes de valorització
de residus, a més de promoure les tecnologies menys
contaminants a l’hora d’eliminar residus. 

3. Especialment, s’han d’adoptar mesures per estimular
l’establiment i el desenvolupament dels sistemes de dipòsit,
devolució i retorn d’envasos. 

Article 29
Mesures econòmiques i financeres

1. Per assolir les finalitats expressades en l’article anterior, el
Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els
ajuntaments, en l’àmbit de les seves competències respectives,
poden establir les mesures de foment següents: 

a) Préstecs amb interessos subvencionats, mitjançant els
convenis adients amb entitats financeres colAlaboradores. 

b) Subvencions a fons perdut. 
c) Avals en garantia de préstecs o crèdits concedits per les

entitats financeres. d) Inversions directes i participacions en el
capital d’empreses privades.

2. En particular, les administracions públiques han d’incentivar
econòmicament: 

a) La posada en funcionament de mesures efectives de
reducció en origen i recollida interna en edificis públics, centres
comercials, hotels, comerços i altres serveis i indústries. 

b) L’ús d’envasos retornables. 
c) La firma de convenis de colAlaboració entre les

administracions públiques i els productors de residus en què es
prevegin mesures efectives per prevenir la generació de residus
i per segregar-los internament. 

d) Les millores tecnològiques en empreses amb l’objectiu de
prevenir la generació de residus. 
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Article 30
Taxes de gestió

Per aplicar de manera estricta el principi de «qui contamina
paga», les taxes de recollida i tractament de residus es
determinaran en funció de la producció real d’aquests. Les
Administracions implicades disposaran de dos anys des de
l’entrada en vigor d’aquesta llei per tal d’adaptar-les a aquesta
condició. 

Article 31
Altres mesures

A més de les mesures econòmiques i financeres indicades en
els articles anteriors, les administracions públiques han de posar
en funcionament les mesures següents per fomentar la prevenció
en la generació dels residus: 

a) S’ha de fomentar la substitució de les substàncies
perilloses més problemàtiques per altres de menys perilloses
amb l’objectiu de reduir la perillositat dels residus generats. 

b) S’han d’incloure els objectius i les prioritats en matèria de
prevenció dels residus en la política integrada de productes i
s’ha de fomentar l’ús d’aquells productes amb menor contingut
en substàncies perilloses i major vida útil i reciclabilitat. 

c) S’ha d’orientar la demanda del consumidor cap a
productes i processos que generin menys residus i siguin
potencialment reciclables. 

d) Les contractacions públiques han de ser respectuoses amb
el medi ambient, per tant, en els concursos públics s’han de
valorar positivament les mesures de prevenció de residus i la
utilització de materials reciclats per part de les empreses que hi
optin. 

e) S’han d’elaborar, conjuntament amb els sectors implicats,
programes sectorials de reducció de residus i se n’ha de
fomentar la transformació a tecnologies netes que generin
menys residus. 

f) S’ha de realitzar un assessorament i una assistència
tècnica a empreses amb l’objectiu de fomentar la implantació de
sistemes de gestió ambiental, d’elaborar estudis de cicle de vida
de productes, de posar en funcionament mesures efectives de
reducció i de segregació en origen, etc. 

g) S’han de dur a terme campanyes de comunicació
adreçades a la prevenció de la generació dels residus i al foment
de la segregació en origen dels residus generats. 

h) S’ha de fomentar el compostatge domèstic de la fracció
orgànica dels residus i la recollida selectiva dels residus
perillosos de la llar. 

i) Les administracions públiques, en l’àmbit de les seves
competències respectives, han de posar en funcionament
mesures efectives per al foment de la prevenció en la generació
de residus. 

Secció 2a
Limitacions a la generació de residus 

Article 32
Percentatges de reducció

1. El Govern de les Illes Balears establirà percentatges de
reducció del volum de residus generat per un sector en períodes
determinats. Els consells insulars poden incrementar aquests
percentatges pel que fa als residus no perillosos en l’àmbit dels
seus plans directors sectorials respectius. 

2. Els productors de residus inclosos en el sector afectat estan
obligats a aconseguir en cada període els percentatges de
reducció establerts. 

3. El Govern de les Illes Balears ha d’elaborar i mantenir
actualitzada la llista dels productors de residus afectats, d’acord
amb les dades que obligatòriament li han de proporcionar. 

Article 33
Regles tècniques

El Govern de les Illes Balears pot aprovar per via
reglamentària regles tècniques sobre l’elaboració de productes
o l’ús d’envasos que, per les seves característiques, afavoreixin
la prevenció en la generació de residus, facilitin reutilitzar-los,
reciclar-los o valoritzar-los o que permetin eliminar-los de la
manera menys perjudicial per a la salut humana o per al medi
ambient. 

Article 34
Gestió pròpia

1. Per acord del Govern de les Illes Balears, les empreses d’un
sector hauran de fer-se càrrec directament de la gestió dels
residus derivats dels seus productes o de participar en un
sistema organitzat de gestió d’aquests residus o de contribuir
econòmicament als sistemes públics de gestió de residus, de
manera que es cobreixin els costs atribuïbles a la gestió
d’aquests. 

2. Quan no sigui aplicable el que disposa el paràgraf anterior, el
Govern de les Illes Balears pot establir l’obligació d’acceptar un
sistema de dipòsit, devolució i retorn dels residus derivats dels
productes de les empreses d’un sector, i també dels productes
propis fora d’ús, segons el qual l’usuari, en rebre el producte,
deixarà en dipòsit una quantitat monetària que es recuperarà
amb la devolució del producte. 

3. Quan es tracti de residus no perillosos, el Govern de les Illes
Balears haurà d’ajustar l’establiment de les obligacions
descrites als punts 1 i 2 del present article amb les disposicions
recollides en els plans directors sectorials de residus no
perillosos aprovats pels consells insulars, per la qual cosa serà
preceptiu requerir-ne informe. 

Article 35
Plans empresarials

1. A requeriment de la conselleria competent en matèria de medi
ambient, les empreses hauran d’informar el Govern dels tipus i
quantitats de residus que produeixen. 

2. Per acord del Govern de les Illes Balears, les empreses d’un
sector hauran de redactar plans de prevenció de residus subscrits
per un tècnic competent, els quals s’han de remetre a l’òrgan
competent en matèria de medi ambient perquè els aprovi.
Reglamentàriament, s’establirà la composició dels plans
empresarials de prevenció. 
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3. Anualment, les empreses afectades hauran de presentar
davant l’òrgan competent del Govern de les Illes Balears un
informe subscrit per un tècnic competent sobre el grau de
compliment i les modificacions que, si escau, s’hagin introduït
en el corresponent pla empresarial de prevenció de residus. 

4. Quan es tracti de residus no perillosos, el Govern de les Illes
Balears haurà d’ajustar l’establiment de les obligacions
descrites als punts 1 i 2 del present article amb les disposicions
recollides en els plans directors sectorials de residus no
perillosos aprovats pels consells insulars, per la qual cosa serà
preceptiu requerir-ne informe. 

Secció 3a
Envasos i residus d’envasos 

Article 36
Sistemes de dipòsit, devolució i retorn

1. D’acord amb el que es preveu en el marc jurídic de la
matèria, el Govern de les Illes Balears establirà progressivament
i amb caràcter obligatori sistemes de dipòsit, devolució i retorn
d’envasos. 

2. El Govern de les Illes Balears haurà de coordinar les seves
autoritzacions de sistemes de gestió d’envasos a les disposicions
sobre envasos i residus d’envasos contingudes en els plans
directors sectorials de residus no perillosos aprovats pels
consells insulars. 

Article 37
Sistemes integrats de gestió

1. Els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i
envasos usats estan sotmesos als requisits administratius
d’autorització davant la conselleria competent en matèria de
medi ambient, d’acord amb el que estableix el marc jurídic de
la matèria i aquesta llei. 

2. Els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i
envasos usats hauran d’ajustar els seus continguts de recollida
selectiva als establerts per les administracions amb les quals
subscriguin convenis de colAlaboració. 

3. Els sistemes integrats de gestió de residus d’envasos i
envasos usats podran ser obligats per les administracions amb
les quals subscriguin convenis a fer-se càrrec directament de la
recollida i gestió dels envasos inclosos en el sistema integrat de
gestió. 

4. A més d’aquella obligada per la normativa bàsica, en la
documentació a aportar davant el Govern de les Illes Balears,
s’haurà d’incloure una memòria justificativa dels extrems
enumerats a continuació: 

a) Un estudi d’implantació de la recollida selectiva a les
zones d’especial incidència del turisme. 

b) Determinacions relatives a l’estacionalitat. 
c) Anàlisi de la incidència de la insularitat, en la qual s’han

d’incloure en tot cas les previsions financeres per atendre els
costs especials de gestió. 

d) Estimacions dels costos econòmics del transport marítim
derivat dels programes i dels plans de residus, així com de les
ajudes econòmiques al transport marítim per a la
comercialització dels productes recuperats a les Illes Balears. 

e) Estimacions de les ajudes econòmiques destinades a les
campanyes de conscienciació ciutadana i de la dotació de
contenidors, atenent sempre la població de fet afectada. 

5. Les condicions econòmiques incloses en els convenis entre
els sistemes de gestió de residus d’envasos i envasos usats i les
administracions hauran de ser suficients per cobrir les despeses
estimades de tots els punts anteriors, sense perjudici d’altres
estipulacions i condicions econòmiques. 

6. El que es disposa en aquest article s’ha d’aplicar als sistemes
integrats de gestió ja autoritzats quan es procedeixi a
prorrogar-los, modificar-los o revisar-los. Els sistemes integrats
de gestió d’altres residus distints dels envasos es regiran
igualment per aquest article. 

Article 38
Sistemes organitzats de retorn d’envasos comercials o
industrials

1. Els productors i els posseïdors de residus d’envasos
comercials o industrials que no estiguin inclosos en un sistema
de dipòsit, devolució i retorn o en un sistema integrat de gestió,
d’acord amb el que preveu el marc jurídic de la matèria, poden
estar exempts de les obligacions que els corresponen si formen
part d’un sistema organitzat de retorn. 

2. Els sistema organitzat de retorn d’envasos comercials i
industrials té caràcter voluntari, però han de participar-hi, com
a mínim, el primer responsable de la posada en el mercat del
producte i el posseïdor final d’aquest. 

3. Correspon a la conselleria competent en matèria de medi
ambient autoritzar els sistemes organitzats de retorn d’envasos
comercials i industrials, amb la presentació prèvia per part dels
agents econòmics implicats d’una memòria sobre el
funcionament del sistema respectiu, en què es garanteixi la
presentació dels plans empresarials de prevenció que pertoquin,
el subministrament d’informació i la resta d’obligacions
aplicables, d’acord amb el marc jurídic de la matèria. 

Secció 4a
Limitacions a l’entrada de residus 

Article 39
Autoritzacions

1. Ateses les condicions insulars, amb caràcter general no
s’admet l’entrada de residus a les Illes Balears per
emmagatzemar-los o eliminar-los, llevat que sigui per causes
excepcionals justificades i mitjançant autorització expressa del
Govern de les Illes Balears. 

2. L’autorització d’entrada de residus a les Illes Balears per a la
seva valorització energètica requereix una autorització de la
conselleria competent en matèria de medi ambient, que resoldrà
les peticions corresponents d’acord amb el marc jurídic de la
matèria i amb els principis de gestió establerts en aquesta llei.
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3. D’acord amb els principis de suficiència i eficiència, els
sistemes insulars de gestió de residus no podran fer servir
residus de l’exterior per a la seva valorització.
 

Capítol VI
Règim jurídic de la producció i gestió de residus

Secció 1a
Règim jurídic dels residus perillosos 

Article 40
Règim

En les activitats de producció i gestió de residus perillosos,
inclòs l’emmagatzematge i el transport, s’han de complir les
autoritzacions i la resta d’intervencions administratives de la
comunitat autònoma establertes en el marc jurídic de la matèria
i correspon a la conselleria competent en matèria de medi
ambient l’adopció de les resolucions pertinents. 

Article 41
Assegurança i fiança

En tot cas, s’hauran de complir les obligacions derivades de
la llei 26/2007, de 23 d’octubre, de Responsabilitat
mediambiental i normativa de desenvolupament d’aquesta quant
a les necessàries garanties financeres en la producció i gestió de
residus, especialment en el cas dels perillosos i en el de la
eliminació mitjançant dipòsit en abocador; casos específicament
previstos en la normativa sobre residus. 

Article 42
Petits productors

 1. Els petits productors de residus perillosos podran acollir-se,
mitjançant la seva inscripció en el registre administratiu
corresponent, al règim especial que s’estableix en el Decret
36/1998, de 13 de març o en la norma reglamentària que el
substitueixi. 

2. En cas que un mateix titular tingui diversos centres
productors de residus perillosos, cadascun d’ells haurà complir
individualment amb la tramitació administrativa necessària a
que obligui la normativa, essent-li assignat individualment un
numero de identificació mediambiental (NIMA). Malgrat això,
per a l’elaboració de Plans de prevenció o de minimització de
residus es tindrà en compta el càlcul del còmput global dels
residus generats per aquest productor, sumant els residus
generats en cada centre productor. 

Article 43
Documents de control i seguiment

A mesura que s’implementin per la comunitat autònoma de
les Illes Balears procediments per a la tramitació electrònica de
documents, tant per a la solAlicitud de autorització i registre,
com per a la presentació de documentació diversa, s’utilitzaran
preferentment tal com preveu la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics. L’anterior
es refereix especialment a tota la documentació legalment
obligada pel control dels fluxos de residus (full de recollida
itinerant, documents de control i seguiment, memòries anuals,
etc). La substitució total dels documents en paper utilitzats fins
ara per altres en format digital i susceptibles de complimentar
i transmetre electrònica  s’haurà de produir abans dels dos anys

d’entrada en vigor de la llei. En cas que calgui, per via
reglamentària, s’establirà el règim dels documents de control i
seguiment per traslladar els residus perillosos dins de la
comunitat autònoma, no essent necessari en tal cas la notificació
prèvia. 

Secció 2a
Règim jurídic dels residus no perillosos 

Article 44
Obligacions

Els productors o els posseïdors de residus no perillosos han
de lliurar-los en condicions adequades a un gestor autoritzat o
a un transportista registrat, i es faran càrrec de les corresponents
despeses de gestió, llevat que els residus siguin objecte de
recollida per part de les administracions públiques o que els
gestionin els productors o posseïdors mateixos. 

Article 45
Registre de productors

Els productors que generin quantitats de residus no
perillosos superiors a les determinades reglamentàriament s’han
d’inscriure en el corresponent registre administratiu de la
conselleria competent en matèria de medi ambient i registrar-hi,
sota el control d’aquesta, les seves activitats. 

Article 46
Registre de transportistes

1. Les persones que efectuen operacions de transport de residus
no perillosos dins de la comunitat autònoma han d’inscriure els
vehicles corresponents en el registre administratiu de la
conselleria competent en matèria de medi ambient, segons les
condicions establertes reglamentàriament. 

2. L’administració competent ha de mantenir el registre
actualitzat i informar de les seves modificacions a les
administracions gestores de residus no perillosos. 

Article 47
Autorització d’altres gestors

1. Les activitats de gestió de residus no perillosos diferents de
les regulades en l’article anterior queden sotmeses a autorització
de la conselleria competent en matèria de medi ambient, sense
perjudici de la resta d’autoritzacions, llicències o concessions
que siguin necessàries, segons els termes que es determinin
reglamentàriament. 
2. L’autorització és igualment exigible al productor que gestioni
els seus residus, excepte que únicament realitzi operacions
d’agrupament i emmagatzematge per facilitar la gestió posterior
dels residus. 

3. En el cas de residus no perillosos de gestió pública, caldrà
informe del consell insular pertinent d’acord amb el pla director
sectorial corresponent. 
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Secció 3a
Disposicions comunes 

Article 48
Programes de residus

1. En l’àmbit de les seves respectives competències materials,
el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els
ajuntaments poden aprovar programes específics de gestió de
residus per a determinats sectors, a fi de minimitzar la generació
de residus i potenciar el desenvolupament sostenible. 

2. Els programes s’han d’orientar cap a la reducció del volum de
residus produïts i l’augment de la seva valorització, han de
promoure la recollida selectiva en origen per a tota la població
i el increment del reciclatge, la reutilizació i l’optimització dels
mètodes de tractament, de valorització energètica i
d’abocament, segons criteris econòmics, socials i ambientals. 

Article 49
Convenis de colAlaboració

En l’àmbit de les seves competències materials respectives,
el Govern de les Illes Balears, els consells insulars i els
ajuntaments han d’impulsar l’adopció de convenis de
colAlaboració tant de caràcter interinstitucional, com  amb
sectors empresarials o amb empreses determinades, en aplicació
dels plans i programes de residus.

Article 50
Contractes d’assegurança

En els supòsits de suspensió de la cobertura o d’extinció del
contracte d’assegurança que s'exigeixi en aquesta llei, o derivats
del compliment de la llei 26/2007, de 23 d’octubre de
Responsabilitat Mediambiental, l’assegurat i la companyia
asseguradora han de comunicar-ho a l’òrgan que va atorgar
l’autorització, el qual procedirà immediatament a suspendre
l’autorització atorgada i a establir un termini per rehabilitar la
cobertura o per subscriure una assegurança nova. Passat aquest
termini es procedirà a rescindir l’autorització i a establir les
responsabilitats que procedeixin. 

Article 51
Termini de conservació de documents

Els titulars corresponents han de conservar tots els registres
informàtics i/o documents relatius a la producció i a la gestió de
residus durant un període de temps no inferior a cinc anys des
de la data en què foren utilitzats definitivament. 

Article 52
Transmissió d’autoritzacions

Les autoritzacions d’activitats de producció i gestió de
residus són transmissibles amb el compliment previ dels
requisits següents: 

a) Tractant-se de residus perillosos, cal una autorització de
la conselleria competent en matèria de medi ambient, que pot
denegar-la per les mateixes causes que l’autorització original.

b) En el cas de residus no perillosos, cal una comunicació a
la mateixa conselleria competent en matèria de medi ambient,
que disposa d’un termini de tres mesos per denegar
l’autorització de transmissió per les mateixes causes que
l’autorització original. 

Capítol VII
Sistemes de tractament de residus

Secció 1a
Normes generals 

Article 53
Gestió de residus

1. Els residus generats, per aquest ordre, s’han de reutilitzar, se
n’ha de recuperar el valor material o l’energètic. La valorització
energètica no pot perjudicar la valorització material. Aquells
residus que no es poden valoritzar s’han d’eliminar de manera
controlada i ambientalment segura. 

2. En cap cas es poden destinar a incineració o abocament
aquelles fraccions de residus municipals que han estat objecte
de recollida selectiva, excepció feta dels rebutjos dels processos
de classificació. 

3. La planificació del Govern de les Illes Balears i dels consells
insulars, sempre que ho permetin la disminució en la producció
dels residus i la capacitat de les instalAlacions de valorització
material, ha de tendir a la reducció, al tancament progressiu dels
abocadors i de les instalAlacions d’incineració existents. 

Secció 2a
Incineració 

Article 54
Règim

El règim de les instalAlacions d’incineració i de coincineració
de residus se subjectarà a allò que estableix la normativa
d’incorporació de la Directiva 2000/76/CE del Parlament
europeu i del Consell, de 4 de desembre de 2000, relativa a la
incineració de residus i a les que la desenvolupin o
substitueixin. 

Article 55
Prohibició

1. Es prohibeix la incineració de residus sense recuperació
d’energia, tal com ho entén la Directiva 2008/98/CE marc de
residus, excepte en el cas d’instalAlacions amb capacitat inferior
a 500 quilograms per hora i que eliminin exclusivament residus
d’origen animal i/o residus sanitaris de grup II. 

2. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars, en
l’àmbit de les seves competències, poden prohibir la incineració
de determinades categories de residus que presentin compostos
amb incidència ambiental significativament negativa. 

3. No es podrà augmentar el nombre d’instalAlacions
d’incineració de residus a les Illes Balears, exceptuant les que
eliminin exclusivament residus d’origen animal i/o residus
sanitaris de grup II. 
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Article 56
Autorització

Cap instalAlació d’incineració o de coincineració pot
funcionar sense l’autorització per realitzar aquestes activitats
atorgada per la conselleria competent en matèria de medi
ambient, amb informació pública prèvia. 

Secció 3a
Abocadors i abocaments 

Article 57
Règim

El règim dels abocadors i abocaments de residus s’haurà de
subjectar allò que estableix la Directiva 1999/31/CE del
Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa a l’abocament de residus
i al Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, de transposició
a l’ordenament jurídic espanyol, així com a les successives
modificacions que de les dues normes es puguin produir. 

Article 58
Autorització

1. Tots els abocadors, fins i tot els prevists en els plans de
residus, necessiten autorització de la conselleria competent en
matèria de medi ambient, per a l’atorgament de la qual s’ha
d’observar sempre el procediment d’avaluació ambiental. 

2. Sempre que la producció de residus ho permeti i la capacitat
de les instalAlacions de valorització material i energètica siguin
suficients, no es poden autoritzar nous abocadors ni es poden
ampliar els ja existents. 

3. Un cop acabada la seva vida útil, tots els abocadors, inclosos
els inactius actualment existents, hauran de solAlicitar
autorització per a la seva clausura, presentant el corresponent
projecte signat per tècnic competent i que es sotmetrà a
avaluació de impacte ambiental si no es va fer al seu moment en
el tràmit d’autorització. En qualsevol cas, un cop executat el
projecte, serà necessària l’aprovació de la clausura realitzada
per part de la conselleria competent i s’imposarà un
manteniment post-clausura de la instalAlació al menys durant 30
anys i que serà recollit en el Programa de vigilància ambiental
presentat pel promotor i aprovat per l’Administració. Fins
acabat satisfactòriament aquest període no s’extingiran les
possibles autoritzacions administratives de la instalAlació i no es
podran aixecar els avals i garanties dipositades pel titular. 

Secció 4a
Altres sistemes de tractament 

Article 59
Autorització

Totes les instalAlacions de tractament de residus, incloses les
previstes en els plans de residus, necessiten autorització de la
conselleria competent en matèria de medi ambient, per a
l’atorgament de la qual s’ha d’observar sempre el procediment
d’avaluació ambiental. 

Capítol VIII
 Serveis públics de residus

Secció 1a
Tipologia 

Article 60
Serveis municipals

1. Pel que fa al servei municipal obligatori de recollida selectiva
de residus urbans, correspon als municipis aprovar ordenances
per regular detalladament, d’acord amb els plans insulars de
residus, la implantació de la recollida selectiva, els llocs
d’ubicació dels contenidors, els equips i instalAlacions necessaris
i la resta d’elements relatius a l’adequada organització de la
recollida selectiva de residus urbans. 

2. Els consells insulars i els municipis fomentaran la creació
d’ens o altres fórmules administratives supramunicipals que
ajudin a optimitzar la qualitat i els costos dels serveis de
recollida. 

Article 61
Serveis insulars

Quan de forma motivada es justifiqui per raons d’adequada
protecció de la salut humana i del medi ambient, els consells
insulars podran declarar de servei públic i de titularitat dels
respectius consells insulars en el seu àmbit territorial la
recollida, la transferència, el transport des de les instalAlacions
de transferència i el tractament dels residus no perillosos
següents: 

a) Residus urbans, inclosos els residus d’envasos. 
b) Llots d’estacions depuradores d’aigües residuals urbanes.
c) Residus sanitaris del grup II i residus d’origen animal. 
d) Residus de construcció i de demolició. 
e) Residus voluminosos. 
f) Residus de depuració de gasos i escòries procedents de la

valorització energètica dels residus urbans. 
g) Pneumàtics fora d’ús. 

Article 62
Serveis autonòmics

En desplegament d’aquesta llei, quan de forma motivada es
justifiqui per raons d’adequada protecció de la salut humana i
del medi ambient, el Govern de les Illes Balears pot declarar
mitjançant Decret o en el Pla director de Residus Perillosos de
les Illes Balears, serveis públics de residus perillosos de
titularitat de la comunitat autònoma. 

Article 63
Gestió

Per gestionar els serveis públics autonòmics de residus
perillosos o no perillosos, el Govern de les Illes Balears o els
consells insulars, els municipis i la resta d’ens locals,
respectivament, podran emprar discrecionalment qualsevol
formes de gestió dels serveis públics. 
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Secció 2a
Finançament 

Article 64
El principi "qui contamina paga"

D’acord amb les exigències del principi «qui contamina
paga», les taxes regulades en aquest capítol se subjecten a les
regles següents: 

a) L’ import de les taxes ha de cobrir íntegrament els costs
directes i indirectes de la gestió de residus i quedarà afectat al
sosteniment dels corresponents serveis. 

b) Les taxes de gestió de residus han de ser proporcionals a
la producció de residus i han d’estar diferenciades en funció del
contingut d’impropis. 

Article 65
Taxes locals i insulars
 
1. Correspon als consells insulars i als municipis crear i regular
les taxes per prestar els serveis de residus respectius, d’acord
amb allò que estableix la legislació de règim local i el disposat
per l’article 30 d’aquesta llei. 

2. La prestació municipal del servei d’inspecció en matèria de
residus implica l’exacció de les taxes corresponents. 

Article 66
Taxa única de residus urbans i d’altres no perillosos

1. Sense perjudici d’allò establert als articles 30 i 65, els
consells insulars poden aprovar una taxa única de tractament de
residus urbans i d’altres no perillosos. El import d’aquesta taxa
ha de ser el mateix amb independència de la distància entre el
centre productor i el de tractament i inclourà els costs derivats
de la informació, la vigilància i el control necessaris per a una
gestió ambientalment correcta. 

2. Els consells insulars podran recaptar, juntament amb la taxa
única de tractament, les taxes municipals de recollida quan així
ho acordin amb els ajuntaments en el corresponent conveni
entre ambdues administracions. En tot cas, els ajuntaments
establiran les taxes de la seva competència, l’import de les quals
correspondrà al consell insular si aquest s’encarrega del servei
de recollida. 

Article 67
Taxes autonòmiques

La prestació de l’Administració de la comunitat autònoma
dels serveis d’inspecció en matèria de residus, dels serveis
autonòmics de gestió de residus perillosos i l’autorització,
vigilància, inspecció i control dels sistemes organitzats o
integrats de gestió de residus impliquen l’exacció de les taxes
corresponents. Els ens locals, ajuntaments i consells insulars,
resten obligats a colAlaborar en la recaptació de les taxes que
pugui establir el Govern de les Illes Balears per a la gestió de
residus com a conseqüència del model aprovat mitjançant el Pla
Director Sectorial de Residus Perillosos, especialment a
aquelles corresponents a la gestió dels residus perillosos
d’origen domiciliari que es transmetran al ciutadà de forma
única. 

Capítol IX
Sòls Contaminats

Article 68
Declaració

1. Correspon al conseller competent en matèria de medi ambient
declarar un sòl com a contaminat, d’acord amb el que
s’estableix en la legislació bàsica vigent. El termini màxim per
a la notificació de la resolució de declaració d’un sòl com
contaminat serà d’un any, a comptar des del inici del
procediment per a la seva declaració com a tal. 

2. En la declaració de sòl contaminat han d’identificar-se la seva
delimitació i titulars de les parcelAles afectades, els subjectes
obligats a realitzar les operacions de neteja i recuperació, la
forma i el termini de realització de les operacions de neteja i
recuperació i els usos als quals es pugui destinar el sòl mentre
subsisteixi la declaració. 

3. Una vegada que la declaració d’un sòl com a contaminat sigui
ferma en via administrativa, aquesta serà objecte de nota
marginal en el Registre de la Propietat, a iniciativa de la
conselleria que n’ha efectuat la declaració. 

4. Els sòls que siguin declarats com a contaminats s’han
d’integrar a l’Inventari de Sòls Contaminats de les Illes Balears
i comunicar-se al Ministeri competent de l’Administració de
l’Estat. 

Article 69
Neteja i recuperació

1. La declaració de sòl contaminat s’ha de notificar als subjectes
obligats i se’ls ha de requerir perquè cessin immediatament els
usos incompatibles i per a la presentació d’un projecte de neteja
i recuperació, d’acord amb el contingut mínim fitxat en la
Resolució de declaració de sòl contaminat, que haurà de aprovar
l’Administració abans del inici de les operacions de sanejament
del terreny. 

2. En el cas d’inexistència de causants identificats,
d’impossibilitat de compliment de l’obligació o de compliment
parcial dels obligats directes, s’han de requerir els responsables
subsidiaris perquè realitzin el que es preveu en el punt 1
d’aquest article, d’acord amb el que s’estableix en la legislació
bàsica.

3. Correspon al conseller competent en matèria de medi ambient
declarar que un sòl ha deixat d’estar contaminat i la baixa de
l’Inventari de Sòls Contaminats, després de comprovar que
s’han realitzat de forma adequada les operacions de neteja i
recuperació d’aquest. En tal cas es realitzarà cancelAlació de la
nota marginal en el Registre de la Propietat. 

Article 70
Garanties financeres

1. En el procediment de la declaració de sòl contaminat es podrà
requerir a l’obligat a restaurar la presentació davant la
conselleria competent d’una garantia financera en mesura tal
que garanteixi la neteja i sanejament del terreny, la qual serà
alliberada en el moment en que es produeixi la declaració de
descontaminació. 
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2. La conselleria competent en matèria de medi ambient
realitzarà el càlcul de la garantia financera segons criteris
tècnics basats en els costos de restauració i el que pugui
establir-se en les guies o directrius tècniques aprovades per la
Comissió Europea o l’Estat. 

3. Les formes de constitució d’aquestes garanties podran ser,
entre altres, fons de provisió constituïts per dipòsit en entitats
financeres, bons i avals emesos per aquestes, així com
contractes d’assegurança que cobreixin la responsabilitat civil
derivada del incompliment de les obligacions imposades. En
qualsevol cas, les garanties hauran d’assegurar l’existència de
fons fàcilment disponibles en qualsevol moment per part de
l’autoritat competent. 

4. En cas d’incompliment de les condicions imposades o del pla
de descontaminació aprovat, la conselleria competent podrà fer
efectiva la garantia financera o equivalent corresponent i
procedirà a les tasques de rehabilitació del terreny afectat. 

Article 71
Mesures provisionals

1. Abans del inici del procediment de declaració de sòl
contaminat, el conseller competent en matèria de medi ambient
pot adoptar les mesures necessàries en cas de risc greu per a la
salut de les persones o el medi ambient. Per a la seva
continuïtat, aquestes mesures han de ser confirmades en l’acord
d’iniciació del procediment de declaració, que s’ha d’efectuar
en els quinze dies següents de ser adoptades. 

2. Iniciat el procediment de declaració de sòl contaminat, el
conseller competent en matèria de medi ambient, per resoldre’l,
pot adoptar, d’ofici o a instància de part, les mesures que estimi
oportunes per tal d’assegurar l’eficàcia de la resolució que pugui
dictar-se. 

Article 72
Llista de prioritats

Correspon al Govern de les Illes Balears elaborar la llista de
prioritats d’actuació en matèria de sòls contaminats, dins el
programa de sòls contaminats de les Illes Balears, segons el risc
que suposi la contaminació del sòl per a la salut humana i el
medi ambient. 

Article 73
Activitats potencialment contaminants del sòl

Els titulars d’activitats potencialment contaminants del sòl,
d’acord amb allò que preveu el Reial Decret 9/2005, de 14 de
gener, pel que s’estableix la relació d’activitats potencialment
contaminants del sòl i els criteris i estàndards per a la declaració
de sòl contaminat, han de remetre a la conselleria competent en
matèria de medi ambient informes de situació, en els termes
establerts reglamentàriament i de forma periòdica i/o a
requeriment d’aquesta, de la qual cosa se’n constituirà el
registre oportú. A la vista dels informes de situació, es podrà
requerir al titular de l’activitat potencialment contaminant la
realització d’anàlisis físics i químics del terreny supervisats per
l’Administració i en la forma i condicions que aquesta dicti. Si
de l’anterior se’n conclouen alteracions importants de l’estat
natural del terreny, encara que sense arribar al nivell de valors
que suposin la declaració de sòl contaminat, es podran dictar

mesures per a la neteja del terreny afectat, com a mesura
addicional de protecció al medi ambient. 

Article 74
Acords voluntaris i convenis de colAlaboració

1. Les actuacions per a procedir a la neteja i recuperació dels
sòls declarats contaminats podran dur-se a terme mitjançant: 

a) Acords voluntaris celebrats entre els qui tenguin
l’obligació de realitzar aquestes operacions i autoritzats per
l’òrgan corresponent de la conselleria competent en matèria de
medi ambient. 

b) Convenis de colAlaboració entre els qui tenguin
l’obligació de realitzar aquestes operacions i les administracions
públiques competents, que podran concretar incentius
econòmics que puguin servir d’ajuda per a finançar els costos de
neteja i recuperació dels sòls contaminats. 

2. En tot cas, els costos de neteja i recuperació de sòls
contaminats correran a càrrec dels qui tenguin l’obligació, en
cada cas, de realitzar aquestes operacions. 

3. Els acords voluntaris de l’apartat primer contindran, com a
mínim, les següents determinacions: 

a) Abast de les operacions de neteja i recuperació a realitzar
i obligacions assumides, per cada una de les parts responsables,
en relació amb les mateixes. 

b) En el seu cas, mesures preventives, de defensa i control
i de seguiment que hagin d’adaptar-se. 

c) Termini d’execució. 
d) Pressupost i mecanismes pel seu finançament. 

Article 75
Recuperació voluntària de sòls 

La descontaminació del sòl per a qualsevol ús previst
d’aquest sòl es podrà dur a terme, sense la prèvia declaració de
sòl contaminat, mitjançant un projecte de recuperació voluntària
aprovat per l’òrgan competent de la comunitat autònoma.
Després de l’execució del projecte s’acreditarà que la
descontaminació s’ha efectuat en els termes prevists en el
projecte. L’administració competent durà un registre
administratiu de les descontaminacions que es produeixin per
via voluntària.

Article 76
ColAlaboració i relació amb el pla urbanístic

1. Els ajuntaments estaran obligats a comunicar a la conselleria
competent en matèria de medi ambient i responsable del registre
d’activitats potencialment contaminats del sòl, tota nova
activitat autoritzada baix les seves competències i  que segons
el establert reglamentàriament en el Reial Decret 9/2005 o les
seves possibles modificacions, resulti obligada a la seva
inscripció. De la mateixa forma hauran de comunicar qualsevol
canvi d’us aprovat per a les ubicacions de les anteriors. 



BOPIB núm. 70 - 2 de novembre de 2012 3361

2. No es podran executar desenvolupaments urbanístics en els
àmbits que incloguin els sòls contaminats en tant la conselleria
competent en matèria de medi ambient no declari que els sòls
han deixat de tenir aquesta consideració. 3. En relació amb els
esmentats sòls i a l’objecte de determinar la viabilitat dels usos
previstos en l’àmbit a desenvolupar, per a la tramitació dels
plans urbanístics haurà de presentar-se, junt amb la
documentació exigida per la normativa d’aplicació, un informe
de la qualitat del sòl. 

Capítol X
Inspecció i vigilància. Responsabilitat administrativa i

règim sancionador

Article 77
Règim

1. Les facultats sancionadores en matèria de residus s’han de
desenvolupar per mitjà de l’òrgan competent del Govern de les
Illes Balears o dels municipis, d’acord amb allò que estableix el
marc jurídic de la matèria i amb el respecte a les regles del
procediment administratiu comú. La responsabilitat, les
infraccions, les sancions i les obligacions són les establertes en
la Llei 10/1998, de 21 d’abril, de residus, i també en la Llei
11/1997, de 24 d’abril, d’envasos i residus d’envasos, o
normativa que les substitueixi. 

2. En qualsevol cas, les sancions imposades en virtut de
l’anterior, hauran de revertir, per aquest ordre, en el sosteniment
dels serveis de control i registre de les activitats de producció i
gestió de residus, la seva inspecció i vigilància i, en darrer cas,
en millores de caire medi ambiental. 

Article 78
Inspecció

1. Amb l’objectiu de garantir l’aplicació d’aquesta Llei i de les
normes que integren el marc jurídic de la matèria, correspon al
Govern de les Illes Balears i a la seva administració l’exercici
de les funcions inspectores en relació amb tot tipus de residus
i, als municipis, en relació amb els serveis de residus urbans que
prestin. 

2. Els consells insulars, mitjançant els mecanismes que de mutu
acord s’estableixin, podran colAlaborar amb el Govern de les
Illes Balears en l’exercici de les funcions inspectores amb la
finalitat de comprovar i investigar el compliment de la
legislació. Els consells insulars seran així mateix competents
per a la inspecció i sanció de les activitats que puguin afectar als
serveis públics que ells mateixos hagin declarat sobre la gestió
de residus i sempre d’acord amb el previst en el regim de
concessió. 

Article 79
Competències autonòmiques

1. Correspon al Consell de Govern de les Illes Balears la
imposició de sancions per infraccions molt greus en relació amb
tot tipus de residus. 

2. Correspon a la conselleria competent en matèria de medi
ambient del Govern de les Illes Balears la imposició de sancions
per infraccions greus i lleus pel que fa a tots els residus, llevat
dels urbans quan siguin objecte de serveis municipals. 

3. Els consells insulars, mitjançant els mecanismes que de mutu
acord s’estableixin, es coordinaran amb el Govern de les Illes
Balears en l’exercici de les respectives funcions sancionadores
amb la finalitat de fer complir la legislació. 

Article 80
Competències locals

Correspon als municipis la imposició de sancions per tot
tipus d’infraccions pel que fa als serveis de residus urbans que
prestin. 

Article 81
El principi "qui contamina paga"

1. D’acord amb les exigències del principi «qui contamina
paga», les sancions imposades per infraccions ambientals a
aquesta llei se subjecten a les regles següents: 

a) Les sancions econòmiques han de ser proporcionals al
dany causat i al benefici obtingut. 

b) A més de la sanció econòmica, el causant de la infracció
quedarà obligat a la reparació dels danys causats en la forma,
condicions i terminis que es dictin en el procediment
sancionador.  

Disposició addicional primera
Informació

1. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars, en els
seus àmbits competencials, crearan, abans de sis mesos de
l’entrada en vigor d’aquesta llei, un sistema públic d’informació
sobre residus, el qual haurà de ser actualitzat regularment. 

2. El Govern de les Illes Balears i els consells insulars, en
l’exercici de les seves respectives competències, promouran el
tractament estadístic de les informacions sobre residus d’acord
amb el sistema de planificació estadística previst a la legislació
específica. 

Disposició addicional segona
Utilització de certs productes

1. El Govern de les Illes Balears, d’acord amb el marc jurídic de
la matèria i segons les condicions especials derivades de la
insularitat, ha d’establir les mesures per limitar l’ús de les
bosses de plàstic als establiments comercials i també ha
d’establir el règim d’ús del clorur de polivinil (PVC) i n’ha de
fomentar la substitució per altres materials menys contaminants.

2. Totes les administracions públiques hauran de fomentar i
prioritzar l’ús de materials reciclats procedents de la
valorització, especialment pel que fa a compres públiques,
concursos públics i obres públiques. 
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Disposició addicional tercera
Contractació administrativa

Els plecs de condicions en la contractació administrativa de
les administracions de les Illes Balears han d’incloure les
clàusules pertinents per evitar la generació de residus a l’hora
d’executar el contracte i, si això no és possible, per garantir la
valorització de residus o, en darrer terme, eliminar-los de
manera segura. A més, obligatòriament, hauran de prioritzar l’ús
de materials reciclats. 

Disposició addicional quarta
Mitjans per assegurar el compliment de la llei

Abans de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
el Govern de les Illes Balears es dotarà dels recursos humans
suficients per a donar compliment a les obligacions de
planificació, control i vigilància que deriven del regim
d’autoritzacions, comunicacions i inspeccions previstos. Les
places adscrites al Servei autonòmic de residus i sòls
contaminats es dotaran econòmicament i es cobriran de la forma
adient abans de dos anys des de l’entrada en vigor d’aquesta
llei. 

Disposició addicional cinquena
Població de fet

Tots els ens públics han de tenir en compte la població de fet
existent a les Illes Balears, entesa com a la població de dret més
la resident i l’estacional, així com la capacitat de població
prevista en els respectius planejaments urbanístics, en els
càlculs que duguin a terme sobre el compliment d’objectius,
dotació d’infraestructures, realització d’inversions i altres
efectes en relació amb els residus. 

Disposició addicional sisena
Acció pública

Serà pública l’acció per exigir el compliment aquesta llei,
així com els plans i programes que se’n derivin. 

Disposició derogatòria única
 

Queden derogades totes les disposicions que s’oposin al que
disposa aquesta llei, la contradiguin o hi siguin incompatibles.

Disposició final única 

1. S’habilita el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions administratives necessàries per desenvolupar i
aplicar aquesta llei.

2, S’estableix el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei per a la revisió i l'adaptació dels respectius plans
insulars de residus.

3, S’estableix el termini d’un any des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei per a l’obligada revisió i adaptació de concessions
i contractacions públiques  afectades.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8267/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a decrets de mínims. (Mesa de 31
d'octubre de 2012).

RGE núm. 8268/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a política d'ocupació. (Mesa de 31
d'octubre de 2012).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
conseller d'Educació, Cultura i Universitats, sobre decret de
mínims.

Decret de mínims

El nostre grup vol interpelAlar el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats en relació amb la política del Govern de
les Illes Balears en matèria del decret de mínims.

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
Govern de les Illes Balears, sobre política d'ocupació.

Política d'ocupació

El nostre grup interpelAla el Govern en relació amb la seva
política en matèria d'ocupació.

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 8309/12, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 6040/12, relativa a
lluita contra el frau fiscal. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
6040/12, relativa a lluita contra el frau fiscal, la moció següent.

Lluita contra el frau fiscal

Tenint en compte la necessitat de millora dels ingressos de
la nostra comunitat autònoma i atenent la important borsa de
frau fiscal existent a les nostres illes i que els tècnics d'hisenda
xifren en uns 1.000 milions de i; és necessari un canvi en
l'actual lluita contra el frau, amb l'objectiu de millorar la seva
efectivitat.

Per això el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent
moció:

1. El Parlament de les Illes Balears constata la important
baixada d'ingressos per la lluita contra el frau entre l'exercici
2010 i el 2011, el que suposa una important reducció de
l'efectivitat d'aquesta lluita.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a potenciar la sistemàtica de lluita contra el frau
aplicada per l'ATIB a l'exercici 2010 amb la creació d'un pla
especial de liquidació, que s'ha mostrat fins ara com la més
eficaç, vist el resultat de l'esmentat exercici.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a centrar l'activitat en la lluita contra el frau, en les
grans fortunes i grans grups empresarials, responsables del 72%
de l'actual borsa de frau.

4. El Parlament de les Illes Balears insta també el Govern de
les Illes Balears a prioritzar per part de l'ATIB, la revisió i la
tramitació dels expedients pendents.

5. El Parlament de les Illes Balears constata la necessitat de
coordinar la lluita contra el frau entre les diferents
administracions que hi tenen competències.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern d'Espanya, la creació
d'una oficina de lluita contra el frau, de caràcter especialitzat.

Aquesta oficina ha de suposar un nou model de lluita contra
el frau que integrarà els funcionaris i òrgans intervinents en la
lluita contra el frau fiscal i duaner, frau a la Seguretat Social;
trames organitzades per a la defraudació, la prevenció i la

repressió del blanqueig de capital i la lluita contra els vessants
financers de la criminalitat organitzada i la corrupció. 

La creació d'aquesta oficina seria la segona passa a fer
després que l'any 2010 es creés un grup de treball de lluita
contra el frau fiscal constituït per funcionaris de l'AEAT i de
l'ATIB amb el propòsit d'intercanviar informació per lluitar
contra el frau.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a la retirada de l'amnistia fiscal, en vigor fins el 30 de
novembre, per la injustícia tributària que suposa, pel greuge
comparatiu que representa enfront de les rendes declarades i
pels pobres resultats obtinguts fins al dia d'avui.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l'ATIB renunciï oficialment a la recuperació
del conveni amb els registradors de la propietat per a la
implantació de set oficines liquidadores i que actualment figura
en el “Pla extraordinari de Lluita Contra el Frau 2012-2015”i en
el “Pla econòmic financer de requilibri 2012-2014”. La
supressió d'aquestes oficines suposà un estalvi de 7 milions
d'euros i va permetre a l'ATIB millorar la recaptació un 42%.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a treballar conjuntament amb els grups
parlamentaris en la redacció d'un nou “Pla extraordinari de
Lluita Contra el Frau 2013-2015"; més clar, concret i eficient
que el presentat per l'ATIB aquest any 2012.

Palma, a 26 d'octubre de 2012.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 8154/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lloguers
del Consorci de Transports de Mallorca. (Mesa de 31
d'octubre de 2012).

RGE núm. 8155/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a usuaris de
SFM que no han pagat el bitllet. (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8156/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plans de
SFM per a la línia de Sa Pobla. (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8157/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a SFM (I). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 8158/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
acomiadaments a SFM (II). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8159/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a conveni a
SFM. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8160/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja
forestal (I). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8161/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a neteja
forestal (II). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8162/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estructura
administrativa que preveu el Decret 24/2012. (Mesa de 31
d'octubre de 2012).

RGE núm. 8163/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a director
de l'Oficina de Control Pressupostari. (Mesa de 31 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 8164/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a promoció
de l'ocupació autònoma. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8165/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Pla
nacional d'acció per a l'ocupació. (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8166/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
orientadors en actiu dependents del SOIB. (Mesa de 31
d'octubre de 2012).

RGE núm. 8167/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
distribució del servei d'orientació laboral. (Mesa de 31
d'octubre de 2012).

RGE núm. 8175/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a acords municipals impugnats.
(Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8177/12, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a acords municipals impugnats.
(Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8183/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a borsí tècnic d'ocupació
i mercats de treball. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8187/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a director de l'oficina del
SOIB de Felanitx. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8252/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a alumnes matriculats. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8253/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a places vacants o no cobertes. (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8254/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
que han deixat de funcionar (I). (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8255/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
que han deixat de funcionar (II). (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8256/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
que han deixat de funcionar (III). (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8257/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a unitats
que han deixat de funcionar (IV). (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8258/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
jurídic d'APROBA (I). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8259/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a informe
jurídic d'APROBA (II). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8260/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comunicat
d'APROBA (I). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8261/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a comunicat
d'APROBA (II). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8265/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvencions
a l'energia fotovoltaica. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8266/12, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abocadors
ilAlegals. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8286/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (I). (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8287/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (II). (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).
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RGE núm. 8288/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (III). (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8289/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (IV). (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8290/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (V). (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8291/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (VI). (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8292/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (VII).
(Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8293/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (VIII).
(Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8294/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (IX). (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8295/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistat de
persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (X). (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8296/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
orientadors laborals (I). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8297/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
orientadors laborals (II). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8298/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
orientadors laborals (III). (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8301/12, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
els municipis de les Illes. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8308/12, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a borsa de places legalitzades. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Lloguers del Consorci de Transports de Mallorca

Relació dels lloguers que està pagant en l'actualitat el
Consorci de Transports de Mallorca, indicant la quantitat anual
que s'abona.

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Usuaris de SFM que no han pagat el bitllet

Ateses les informacions aparegudes en el sentit que un 40%
dels usuaris de SFM no abonen els bitllets, i atès que aquestes
informacions no provenen de la Gerència de SFM, quina
quantitat d'usuaris calculen que utilitzen els serveis ferroviaris
i/o de metro sense abonar el corresponent bitllet?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Plans de SFM per a la línia de Sa Pobla

Quins plans de futur té SFM per a la línia de Sa Pobla?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acomiadaments a SFM (I)

Preveu SFM acomiadaments del seu personal per als propers
mesos?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Acomiadaments a SFM (II)

Preveu SFM acomiadaments del seu personal per a l'any
2013?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Conveni a SFM

En quin estat es troben les negociacions amb el personal de
SFM per tal d'arribar a acordar un conveni?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Neteja forestal (I)

Quines activitats o quins programes de neteja forestal s'han
fet per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori durant l'any 2012?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Neteja forestal (II)

Quines activitats o quins programes de neteja forestal es
preveuen per part de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per a l'any 2013?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Estructura administrativa que preveu el Decret 24/2012

Quina ha estat l'assignació i la redistribució de mitjans
humans, materials i econòmics el 2012 i previsions
pressupostàries del 2013 per fer efectiva l'estructura de
l'administració que preveu el Decret 24/12, de 23 de març, pel
qual es crea la Delegació territorial del Govern de les Illes
Balears a Formentera?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Director de l'Oficina de control pressupostari

Quina és la quantia dels complements específics aplicables
al càrrec de director de l'Oficina de control pressupostari pagats
el 2011 i el 2012?
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Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Promoció de l'ocupació autònoma

Quines són les mesures o els programes que han justificat la
despesa dels recursos estatals corresponents al 2012, lligats a la
promoció de l'ocupació autònoma?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla nacional d'acció per a l'ocupació

Quins són els programes experimentals en matèria
d'ocupació, especificant el seu cost econòmic, dirigits a la
millora de l'ocupació, la informació, l'orientació i la integració
laboral dels desocupats considerats com a colAlectius prioritaris
pel Pla nacional d'acció per a l'ocupació que el SOIB ha finançat
el 2012?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Orientadors en actiu dependents del SOIB

Quina és la distribució territorial dels orientadors en actiu
dependents del SOIB el mes de novembre del 2012?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Distribució del servei d'orientació laboral

Quina és la distribució del servei d'orientació laboral en
actiu el novembre del 2012?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Acords municipals impugnats

Quants acords municipals ha impugnat el Govern de les Illes
Balears des que és president José Ramón Bauzá?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Administracions Públiques la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Acords municipals impugnats

Quants acords municipals ha impugnat el Govern de les Illes
Balears en relació amb la recentment modificada Llei de funció
pública de les Illes Balears?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Administracions
Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Borsí tècnic d'ocupació i mercats de treball

Quina és l'empara legal i quins criteris han seguit per agafar
gent del borsí de les oposicions de tècnic d'ocupació i mercat de
treball per cobrir interinament els llocs de tècnic de grau mitjà
de la RLT del SOIB, als qual prèviament se'ls ha eliminat
aquesta especialitat i s'han posat requisits de tres cursos de
diverses titulacions?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Director de l'oficina del SOIB de Felanitx

El director de l'oficina del SOIB de Felanitx tan sols va un
dia per setmana a les oficines. Com es justifica el manteniment
del director d'una oficina quan tan sols és necessari que hi vagi
un dia per setmana?

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alumnes matriculats

Segons dades del document d'organització de centre
corresponent al curs escolar 2012-13, quin nombre d'alumnes
matriculats a cada unitat d'educació infantil, a cada unitat
d'educació primària, a cada unitat d'educació secundària i a cada
unitat de batxillerat dels centres Aladern, Aixa i Llaüt ubicats al
Parc BIT?

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Places vacants o no cobertes

Quin és el nombre de places vacants o no cobertes en els
centres escolars, tant públics com concertats, per zones escolars:

Zona A de Palma: nombre de places no cobertes o vacants
a dia d'avui, en tots els nivells educatius, ordenades per centres
educatius públics i concertats. Zona B de Palma: nombre de
places no cobertes o vacants a dia d'avui, en tots els nivells
educatius, ordenades per centres educatius públics i concertats.
Zona C de Palma: nombre de places no cobertes o vacants a dia
d'avui, en tots els nivells educatius, ordenades per centres
educatius públics i concertats. Zones escolars de la part forana:
nombre de places no cobertes o vacants a dia d'avui, en tots els
nivells educatius, ordenades per centres educatius públics i
concertats.

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Unitats que han deixat de funcionar (I)

Quantes unitats d'ESO i de batxillerat han deixat de
funcionar en els IES de Mallorca en funció de les previsions
dels grups per necessitats d'escolarització?

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Unitats que han deixat de funcionar (II)

Quantes unitats d'ESO i de batxillerat han deixat de
funcionar en els IES de Menorca en funció de les previsions
dels grups per necessitats d'escolarització?
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Palma, a 24 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Unitats que han deixat de funcionar (III)

Quantes unitats d'ESO i de batxillerat han deixat de
funcionar en els IES d'Eivissa en funció de les previsions dels
grups per necessitats d'escolarització?

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Unitats que han deixat de funcionar (IV)

Quantes unitats d'ESO i de batxillerat han deixat de
funcionar en els IES de Formentera en funció de les previsions
dels grups per necessitats d'escolarització?

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Informe jurídic d'APROBA (I)

Quin ha estat el resultat de l'informe jurídic que va dir haver
solAlicitat el Govern sobre el comunitat d'APROBA, de dia 23
de maig de 2012, que desqualificava el sr. President del
Govern?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Informes jurídic d'APROBA (II)

Quines accions s'han interposat per part del Govern o
qualcun dels seus membres contra APROBA o els seus
representants en relació amb el seu comunicat de dia 23 de maig
de 2012?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comunicat d'APROBA (I)

Considera el Govern de les Illes Balears que el comunicat
d'APROBA de dia 23 de maig de 2012 diu la veritat en tots els
seus extrems?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comunicat d'APROBA (II)

Quins aspectes del comunicat d'APROBA de dia 23 de maig
de 2012 considera el Govern que no són certs i per quin motiu?

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subvencions a l'energia fotovoltaica

Quan pensen pagar les subvencions d'energia fotovoltaica
que varen concedir l'any 2011?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abocadors ilAlegals

Quina és la relació d'abocadors ilAlegals que té detectats i/o
identificats la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit (I)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 als serveis centrals del Servei Balear de la
Salut, que tenien nomenament de director/a, sotsdirector/a,
coordinador/a o altra denominació de càrrec directiu,
especificant persona, càrrec o responsabilitat i quantitat
econòmica rebuda en concepte d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
(II)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 a l'Hospital Universitari de Son Espases,
que tenien nomenament de director/a, sotsdirector/a,
coordinador/a o altra denominació de càrrec directiu,
especificant persona, càrrec o responsabilitat i quantitat
econòmica rebuda en concepte d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
(III)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 a la Fundació Hospital Son Llàtzer, que
tenien nomenament de director/a, sotsdirector/a, coordinador/a
o altra denominació de càrrec directiu, especificant persona,
càrrec o responsabilitat i quantitat econòmica rebuda en
concepte d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
(IV)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 a la Fundació Hospital d'Inca, que tenien
nomenament de director/a, sotsdirector/a, coordinador/a o altra
denominació de càrrec directiu, especificant persona, càrrec o
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responsabilitat i quantitat econòmica rebuda en concepte
d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
(V)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 a la Fundació Hospital de Manacor, que
tenien nomenament de director/a, sotsdirector/a, coordinador/a
o altra denominació de càrrec directiu, especificant persona,
càrrec o responsabilitat i quantitat econòmica rebuda en
concepte d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
(VI)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 a GESMA -Hospital Psiquiàtric, Hospital
General i Hospital Joan March-, que tenien nomenament de
director/a, sotsdirector/a, coordinador/a o altra denominació de
càrrec directiu, especificant persona, càrrec o responsabilitat i
quantitat econòmica rebuda en concepte d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
(VII)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 a la Gerència d'Atenció Primària de
Mallorca, que tenien nomenament de director/a, sotsdirector/a,
coordinador/a o altra denominació de càrrec directiu,
especificant persona, càrrec o responsabilitat i quantitat
econòmica rebuda en concepte d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
(VIII)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 a l'Hospital Can Misses d'Eivissa, que
tenien nomenament de director/a, sotsdirector/a, coordinador/a
o altra denominació de càrrec directiu, especificant persona,
càrrec o responsabilitat i quantitat econòmica rebuda en
concepte d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
(IX)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 a l'Hospital Mateu Orfila de Menorca, que
tenien nomenament de director/a, sotsdirector/a, coordinador/a
o altra denominació de càrrec directiu, especificant persona,
càrrec o responsabilitat i quantitat econòmica rebuda en
concepte d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
(X)

Llistat de persones nomenades i/o cessades o que han dimitit
de la seva responsabilitat des del dia 15 de juny de 2011 fins a
25 d'octubre de 2012 a l'Hospital de Formentera, que tenien
nomenament de director/a, sotsdirector/a, coordinador/a o altra
denominació de càrrec directiu, especificant persona, càrrec o
responsabilitat i quantitat econòmica rebuda en concepte
d'indemnització.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Orientadors laborals (I)

Quants, quin nombre, d'orientadors laborals estaran a
disposició dels treballadors desocupats a cadascuna de les Illes
el mes de desembre de 2012?

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Orientadors laborals (II)

Quants, quin nombre, d'orientadors laborals estaran a
disposició dels treballadors desocupats a cadascuna de les Illes
el mes de novembre de 2012?

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Orientadors laborals (III)

Quants orientadors laborals estaran treballant a cadascuna de
les Illes a disposició dels treballadors desocupats el mes de
gener de 2013?

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute amb els municipis de les Illes

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb cada un
dels 67 municipis de les Illes Balears?, detallant municipi i
quantitat.

Palma, a 25 d'octubre de 2012.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Borsa de places legalitzades

Relació del nombre de places legalitzades, amb indicació de
la categoria, el nom de l'establiment i del terme municipal on
estan ubicades, que han estat entregades a la borsa de places de
la Conselleria de Turisme.

Palma, a 26 d'octubre de 2012.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 8314/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a complement de pensió per jubilació del personal estatutari.
(Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 31 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 8315/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tancament
d'hospitals. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de
31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8348/12, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a avantprojecte de llei de convivència
escolar. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8349/12, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a qualitat de la salut pública. (Mesa de 31
d'octubre de 2012).

RGE núm. 8356/12, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a comitès de coordinació aeroportuària. (Mesa de 31 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 8357/12, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
subministrament elèctric de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8358/12, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a grau d'adaptació a la Llei de comerç de les Illes Balears.
(Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8359/12, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compensació dels desavantatges de la insularitat en
el sector agrícola ramader. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8360/12, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova ordre
d'uniformitat. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8361/12, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
allotjament turístic rural. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8362/12, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de reforma del CEIP Sa Graduada de Maó. (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8363/12, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa d'abordatge terapèutic (PAT). (Mesa de 31 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 8364/12, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
figura del ca eivissenc o podenco ibicenco. (Mesa de 31
d'octubre de 2012).

RGE núm. 8365/12, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
innovacions normatives de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8366/12, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a lluita contra la pobresa. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8367/12, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a lluita
contra l'atur. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8368/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
pressuposts socials per a 2012. (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8369/12, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
millorar la qualitat de l'educació. (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8370/12, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pressuposts 2013. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8371/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a casos de
malbaratament de diners públics. (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Complement de pensió  per jubilació del personal estatutari

Pensa vostè mantenir la decisió de l'anterior conseller de
deixar d'abonar el complement de pensió per jubilació al
personal estatutari que va accedir a la jubilació voluntària?

Palma, a 29 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Tancament d'hospitals

Tancarà el Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Socials
l'Hospital Joan March i l'Hospital General? 

Palma, a 29 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Avantprojecte de llei de convivència escolar

Com valora el president l'avantprojecte de llei reguladora de
la convivència escolar i de l'autoritat del professorat als centres
educatius? 

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Qualitat de la salut pública

Com pensa el Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social aplicar el Pla d'equilibri financer del Govern sense
afectar la qualitat de la salut pública? 

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Comitès de coordinació aeroportuària

Quina valoració fa el conseller de Turisme de la creació dels
comitès de coordinació aeroportuària? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Subministrament elèctric de l'Administració de la CAIB

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de la posada en marxa de l'acord marc relatiu a la previsió
d'estalvi econòmic en relació amb la contractació centralitzada
del subministrament elèctric de l'Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Grau d'adaptació a la Llei de comerç de les Illes Balears

Quin és el grau d'adaptació a la normativa estatal de la Llei
de comerç de les Illes Balears? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Compensació dels desavantatges de la insularitat en el sector
agrícola ramader

Com valora el Govern de les Illes Balears el suport
manifestat pel secretari d'Estat per a la Unió Europea a la
necessitat que siguin compensats els desavantatges provocats
pel fet de la insularitat al sector agrícola ramader de la nostra
comunitat? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova ordre d'uniformitat

Com valora el conseller d'Administracions Públiques la
nova ordre d'uniformitat que recentment s'ha aprovat? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Allotjament turístic rural

Quins mecanismes preveu la nova Llei de turisme per
afavorir l'allotjament turístic rural? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projecte de reforma del CEIP Sa Graduada de Maó

En quina situació es troba el projecte de reforma del CEIP
Sa Graduada de Maó? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
El diputat:
Manuel J. Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa d'abordatge terapèutic (PAT)

En què consisteix el nou programa que ha posat en marxa el
Govern, Programa d'abordatge terapèutic (PAT), que engloba
professionals i menors de tota la Fundació S'Estel? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Figura del ca eivissenc o podenco ibicenco

Quines gestions ha dut a terme el Govern de les Illes Balears
en relació amb la figura del ca eivissenc o podenco ibicenco? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Innovacions normatives de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats

Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats de les darreres innovacions normatives que afecten
la seva conselleria? 

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
Margalida cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Lluita contra la pobresa

Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, quines
seran les seves polítiques de futur per lluitar contra la pobresa?

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Lluita contra l'atur

Quines són les accions que el Govern de les Illes Balears
incorporarà als pressuposts de 2013 per lluitar contra l'atur?

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressuposts socials per a 2013

Pensa el Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
que els pressuposts de 2013 seran els més socials de la història?

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Millorar la qualitat de l'educació

Considera el Govern de les Illes Balears que limitar la
llibertat de càtedra contribueix a millorar la qualitat de
l'educació?

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pressuposts 2013

Sr. President, creu que aquests pressuposts aconseguiran que
les Illes Balears surtin de la recessió econòmica?

Palma, a 30 d'octubre de 2012.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Vicepresident econòmic, es personarà el Govern en tots
aquells casos en què presumptament s'ha produït malbaratament
dels diners públics a fi de poder recuperar-los, com és el cas
Mupi? 

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8222/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a peatge en ombra, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 31 d'octubre
de 2012).

RGE núm. 8223/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a autovia Eivissa-Sant Antoni, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8224/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a autovia Eivissa-aeroport, a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8225/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a DOT, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 31 d'octubre de
2012).

RGE núm. 8234/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni de carreteres (I), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8235/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni de carreteres (II), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8236/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni de carreteres (III), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8237/12, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a conveni de carreteres (IV), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8245/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a llengua cooficial distinta
del castellà, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8316/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a querella
criminal per les publicacions periodístiques, a contestar davant
la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 31
d'octubre de 2012).

RGE núm. 8317/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a querella
criminal contra APROBA, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 31 d'octubre
de 2012).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Peatge en ombra

Quina quantitat destina la seva conselleria anualment al
pagament del peatge en ombra de les autovies d'Eivissa i per
quants anys?

Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Autovia Eivissa-Sant Antoni

En quina situació es troba la instalAlació de punts
d'aforament a l'autovia Eivissa-Sant Antoni previstos al plec de
condicions de l'adjudicació de la mateixa?
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Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Autovia Eivissa-aeroport

Quin és l'estat d'execució dels drenatges de l'autovia Eivissa-
aeroport?

Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

DOT

Pensa revisar la Llei 6/1999, de 3 d'abril, de directrius
d'ordenació territorial?

Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni de carreteres (I)

Els convenis de carreteres Estat-CAIB de 1998 i 2004
preveuen a Eivissa les actuacions "Nuevo acceso al aeropuerto"
i "Desdoblamiento Ibiza-San Antonio".

Quin any es licitaren, per quin preu i quin serà el seu cost
final?

Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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, el diputat
sotasignant formula al conseller d'Administracions Públiques i
Obres Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

Conveni de carreteres (II)

L'alteració del termini, del pressupost i del sistema de
finançament previstos en el conveni de carreteres Estat-CAIB
de 1988-2004, considera que són incompliments d'aquests?

Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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 al conseller d'Administracions Públiques i
Obres Públiques la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.

Conveni de carreteres (III)

A quines actuacions pensa destinar l'import total dels
convenis de carreteres 1988-2004?

Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni de carreteres (IV)

Preveuen els convenis de carreteres de 1998 i 2004 que el
Ministeri de Foment supervisarà els projectes de traçat i els seus
modificats?

Palma, a 17 d'octubre de 2012.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llengua cooficial distinta del castellà

Farà servir habitualment el Sr. Conseller la perífrasi "llengua
cooficial distinta del castellà" per referir-se a la llengua
catalana, com ha fet en la convocatòria d'ajuts per a la indústria
audiovisual?

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Querella criminal per les publicacions periodístiques.

Ha interposat el Govern o el president Bauzá querella
criminal per les publicacions periodístiques que acusen el
president de colAlocar el Sr. Borja Rupérez a IB3 per saldar uns
deutes particulars?

Palma, a 29 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Querella criminal contra APROBA

Ha interposat el Govern una querella criminal contra
l'associació APROBA, tal i com anunciaren?

Palma, a 29 d'octubre de 2012.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 8226/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a convocatòria per al proveïment accidental de llocs
de feina de la inspecció educativa de les Illes Balears, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8227/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reconeixement de la funció i la tasca dels centres de
professors, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8269/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a variable de gènere, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8270/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a pressuposts per a la igualtat,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8272/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a accés a l'habitatge, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans. (Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8300/12, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a nom de la llengua, amb
tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.
(Mesa de 31 d'octubre de 2012).

RGE núm. 8311/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a complement de pensió dels jubilats de l'ib-salut
afectats per la disposició addicional dissetena del RD Llei
16/2012, amb tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa
de 31 d'octubre de 2012).

Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Convocatòria per al proveïment accidental de llocs de feina de
la inspecció educativa de les Illes Balears

Exposició de motius

Les mesures d’estalvi del Pla per a l’equilibri econòmic de
les Illes Balears 2012 preveien la reordenació del Departament
d’Inspecció Educativa amb la reducció del nombre d’inspectors
interins del departament.

El mes de juny d’aquest any es va anunciar que serien
destituïts tots els inspectors accidentals, 17 dels 28 que hi havia
a les nostres illes. Això significa que cada inspector o inspectora
que queda s’ha de fer càrrec de 70 centres i més de 2.400
funcionaris.

El conseller d’Educació, Cultura i Universitats va anunciar
també en aquell moment que es faria una convocatòria per
cobrir alguns d’aquells llocs d’inspecció.

Finalment, amb data 31 d’agost s’han suspès totes les
comissions de serveis dels inspectors accidentals.

Segons la resposta del conseller a una pregunta
parlamentària de resposta escrita datada el 25 de juny de 2012,
s’estava elaborant una revisió de llocs de treball del cos
d’inspecció i posteriorment es dotaran amb un concurs de mèrits
les places d’inspectors accidentals que es precisin.

Atès que ha començat el curs i encara no se sap quan seran
cobertes les places, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a convocar immediatament el concurs de mèrits per a la
provisió accidental de llocs de feina de la Inspecció Educativa
de les Illes Balears.

Palma, a 22 d'octubre de 2012.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Reconeixement de la funció i de la tasca dels centres de
professors

Exposició de motius

La legislació educativa que tenim vigent reconeix que els
docents, com a professionals que tracten amb persones -i amb
la formació de persones- tenen, al seu torn, dret a una formació
permanent. I, així mateix, la formació constitueix un deure dels
professors, que han de realitzar periòdicament activitats
d’actualització científica, didàctica i professional. Així ho
estableix la Llei Orgànica1/1990, d’ordenació general del
sistema educatiu.

La resta de lleis que desenvolupen el nostre sistema educatiu
fan incidència en aquesta necessitat de formació permanent del
professorat, com a element imprescindible per a la qualitat del
sistema educatiu.

També es recull aquest aspecte en l’Estratègia Europa 2020
(Educació i Formació 2020) la necessitat de realitzar activitats
de formació per tal d’actualitzar les pròpies capacitats i
destreses.

Amb l’assumpció de les competències exclusives en matèria
d’educació (des de l’any 1997), la Conselleria d’Educació ha de
regular la formació permanent del professorat a la nostra
comunitat autònoma.

Tots aquests aspectes, recollits en la legislació vigent, no
poden quedar en mans de cada docent, de manera individual,
sinó que s’articulen estructures per a la formació permanent en
el si del sistema educatiu de les Illes Balears.

Mitjançant l’òrgan responsable de la formació permanent del
professorat la Direcció General d’Ordenació, Innovació i
Formació professional s’encarrega de presentar un pla de
formació que s’articula a nivell organitzatiu a través dels centres
de professors.

Els centres de professors, al llarg d’aquests anys, han
realitzat una tasca important a l’hora d’innovar dins el sistema
educatiu, i a l’hora d’establir no només elements necessaris per
a la formació permanent del professorat, sinó també per a la
seva coordinació a l’hora d’innovar en diversos camps de
l’educació.

Els centres de professors, així mateix, promouen l’intercanvi
i el debat i la difusió d’experiències entre el professorat del seu
àmbit.

També assessoren els centres escolars i el professorat per a
la millora de la seva pràctica docent per mitjà de la formació
permanent. En aquests moments, en què es qüestiona la qualitat
educativa, entenem que constitueixen un element clau per
mantenir i augmentar la qualitat del sistema educatiu.

Per tots aquests motius presentam la següent 
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Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a reconèixer la tasca portada a terme pels equips dels
centres de professors de les Illes Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir l’actual estructura dels centres de professors
a les Illes Balears, sense aplicar cap altra remodelació que
modifiqui la que ja s’aplicat arran del Decret Llei 5/2012 d’1 de
juny, de mesures urgents.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a mantenir la presència dels centres de professors a
cadascuna de les Illes Balears.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a aportar als Centres de Professors els fons necessaris
per atendre les despeses de funcionament, entre aquestes les que
es deriven de la realització d’activitats de formació.

Palma, a 23 d'octubre de 2012.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari 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.

Variable de gènere

La necessitat de conèixer la realitat per poder decidir
correctament, és evident i indubtable per a tots els implicats en
temes socials i per als polítics responsables.

L'estadística és necessària per conèixer les realitats
canviants i els fenòmens emergents en la realitat econòmica,
demogràfica, sanitària, educativa i social de les Illes Balears.

Per aconseguir aquest objectiu genèric s'ha de disposar d'un
eficaç sistema de producció i difusió estadística, per tant s'ha
d'establir i respectar l'obligatorietat de fer públics els resultats
estadístics sintètics i bàsics a través de la xarxa Internet, fent
explícites les innovacions metodològiques per a l'obtenció de
resultats estadístics de qualitat amb la màxima desagregació
territorial per illes i municipis.

En els últims anys la perspectiva de gènere, en general i en
el context de l’estadística, segueix una tendència centrada en la
valorització i el reconeixement de la contribució de les dones a
la societat. Aquest reconeixement ha d'implicar la consideració
de la perspectiva de gènere en tota la producció estadística,
produint i facilitant l'accés públic a estadístiques que, quan la
unitat d'anàlisis siguin els comportaments individuals (comptant
subjectes o actes dels subjectes), incloguin sempre la variable
gènere en la seva presentació.

D'acord amb el Decret 109/2010, de 15 d’octubre, pel qual
s’aprova el Pla d’estadística de les Illes Balears 2010-2013,
s'han de tenir en compte els criteris que estableix la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, i la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la
dona, atès que garanteixen la perspectiva de gènere en l’activitat
ordinària dels poders públics de les Illes Balears, en l’elaboració
d’estudis i estadístiques.

Per tots aquests motius el Grup Parlamentari
PSM-IniciativaVerds-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 el termini de 6 mesos, hagi incorporat a totes les
unitats i indicadors estadístiques que sigui possible, la variable
de gènere.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que recordi a totes les administracions públiques que
produeixin estadístiques que facin les operacions necessàries per
incorporar la variable gènere.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Pressuposts per la igualtat

Les societats occidentals, unes més que d’altres, els darrers
vint anys han experimentat importants avanços envers la
igualtat entre homes i dones. Bona part d’aquestes millores són
per mor de la realització de polítiques a favor de la igualtat des
de les administracions públiques i per les accions de
sensibilització i denúncia realitzades per les entitats de dones.

Però és molt llarg encara el camí que s’ha de recórrer per
arribar a una plena paritat entre homes i dones en pràcticament
tots els àmbits de la vida pública i privada: a la llar, a la política,
a l’empresa, al sector laboral, al sector sindical, …

Així consta a diferents indicadors sectorials:
• La mitjana estatal del salari: homes 25.511euros/dones

19.502 euros.
• Atur de llarga durada: homes 34%/dones 66%.
• Mitjana de pensió per viduïtat: homes 950 euros/dones 515

euros.
• Perceptors de pensions no contributives el 70 són dones
• Perceptors de renda mínima.
• El 90% dels cuidadors de persones amb dependència són

dones.
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• Dones emprenedores un 39%, homes 61%.

És la violència masclista cap a les dones, amb la seva
màxima expressió en forma d’assassinats, el que ens ha de
generar més preocupació. Per eliminar de rel aquesta xacra
s’han de dedicar tots els esforços polítics, de personal i
econòmics necessaris. Durant l’any 2012, i en el moment de
redactar aquesta iniciativa han estat ja quaranta les dones
assassinades per les seves parelles.

Si durant anys s’ha pogut avançar en igualtat ha estat per la
voluntat incansable de moltes dones, des de les institucions i des
de les organitzacions i entitats, que han reivindicat i
reivindiquen, la plena igualtat i paritat entre un 50% de la
població i l’altre 50%. Però també ha estat possible per la
possibilitat d’accedir a recursos econòmics dirigits a la creació
i manteniment de serveis, a la difusió de campanyes
informatives i divulgatives, a la publicació de llibres i altres
tipus d’accions. El manteniment d’aquests recursos resulta
imprescindible per continuar avançant, evidentment, la reducció
dels mateixos suposarà una dificultat més.

Els pressuposts de l’Estat per 2013 presenten una baixa
considerable del recursos econòmics per a temes d’igualtat entre
homes i dones, així per exemple:
• Al programa d’igualtat entre dones i homes el programa de

formació i foment del treball per a les dones baixa de
205.000 euros a 75.000 euros; l’apartat a famílies i
institucions sense finalitat lucrativa passa de1.340.000 a
912.000; el programa a entitats locals baixa 25.000 euros.

• L’Institut de la Dona passa de 24.970.000 euros a
18.952.000 euros.

• El programa per a les actuacions per a la prevenció integral
de la violència de gènere baixa de23.905.000 a 22.197.000.

Aquesta és sense dubte la més indecent de la baixada dels
pressupostes en temes d’igualtat. La reducció de recursos
econòmics per evitar els assassinats de dones o perseguir els
culpables és senzillament intolerable, és enviar un missatge
polític de que no és necessari fer tant com el que s’ha fet fins
ara, quant hauria de ser tot el contrari.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-InciativaVerds
-Entesa i Mes per Mallorca presenta a debat la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a rectificar i/o a facilitar la modificació de totes les partides
relacionades amb la igualtat entre homes i dones, amb l’objectiu
que, com a mínim, es quedin amb el mateix pressupost de 2012.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari 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.

Accés a l'habitatge

La Constitució Espanyola estableix a l'article 47 que "tots
els espanyols tenen dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat.
Els poders públics promouran les condicions necessàries i
establiran les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest
dret...".

L’accés a l’habitatge durant aquesta crisi és un dels
principals problemes de les famílies i especialment dels joves
que veuen retardada la seva emancipació. El problema no és
l’oferta d’habitatges disponibles, sinó les condicions per poder
accedir-hi, en regim de propietat o de lloguer: contractes fixos,
garanties addicionals, pagament d'abundants depòsits, ...

A la comunitat autònoma l’Ibavi continua amb pisos buits
pendents de venda i de lloguer.

Però també la crisi ha fet que el manteniment de l’habitatge
es consolidi com un dels principals problemes de la societat.
Són moltes les famílies que han vist reduir els seus ingressos, i
això els dificulta el pagament del lloguer o de la hipoteca, i es
troben en situació d’un potencial desnonament.

Aquesta baixada d’ingressos que pateixen les famílies, ha
generat, entre d’altres:
1. Que moltes famílies no puguin pagar els rebuts comunitaris.

Això ha provocat que diverses comunitats de veïns, que
tenen els comptadors de llums i d’aigües comunitaris, no
puguin pagar el rebuts corresponents i siguin blocs sencers
d’edificis d’habitatges que no tenguin ni aigua ni electricitat,
dos elements imprescindibles per la qualitat de vida.

2. No es poden realitzar petites, però importants reparacions,
que garanteixen la salubritat i habitabilitat de l’habitatge.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears valora positivament la feina
que ha realitzat l’Ibavi per facilitar l’accés a l’habitatge, però
l’insta a dedicar-hi més recursos i esforços, per facilitar
l’ocupació dels habitatges buits amb garanties d’igualtat i
equitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que creï un fons per establir una línia d’ajudes
econòmiques per a l’atenció a problemes puntuals per a
pagaments de lloguers i d’hipoteques per poder evitar
desnonaments, una vegada esgotades vies de mediació entre
bancs/propietaris amb els afectats.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de els Illes
Balears que creï un fons per establir una línia d’ajudes
econòmiques per a comunitats d’habitatges per atendre: obres
urgents i d’emergència, avaries urgents, revisió de gas o
electricitat, precintada d’elements perilloses, problemes de
comeses d’aigua i evacuació d’aigües fecals, amb l’objectiu
d’evitar deterioraments més greus.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears que aquestes ajudes vagin dirigides a famílies que han
perdut ingressos econòmics per mor de la crisi i siguin
acompanyades d’un informe social del serveis socials
comunitaris que acreditin aquesta condició. Seran prioritàries
aquelles famílies amb presència de menors.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nom de la llengua

El Butlletí Oficial de les Illes Balears de dia 18 d’octubre de
2012 publica una convocatòria d’ajuts de la Conselleria
d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears en la qual
designa, de manera reiterada, la llengua pròpia de les Illes
Balears en una ridícula perífrasi: “la llengua cooficial distinta
del castellà”.

Com si el Govern no sabés el nom de la llengua a la qual es
refereix o fos un nom empestat, proscrit, com si fos necessari
referir-se a la llengua pròpia en una relació subordinada a una
altra, aquesta sí amb un nom, el castellà, que mostra amb orgull
el seu origen territorial: la llengua de Castella; com ho fan
l’anglès, el francès o l’alemany, ... com ho fa la llengua pròpia
de les Illes Balears: el català (article 4.1 de l’Estatut).

Per evitar que el cas es repeteixi i esvair qualsevol dubte
sobre la normalitat en l’ús del nom de la llengua pròpia de les
Illes Balears.

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

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a referir-se a la llengua catalana pel seu nom sense
referir-s’hi amb absurds circumloquis i, en cap cas, com a “la
llengua cooficial distinta del castellà”.

Palma, a 24 d'octubre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Complement de pensió dels jubilats de l'Ibsalut afectats per la
disposició addicional dissetena del RD Llei 16/2012

Al nostre país des dels anys vuitanta, i més especialment des
de la promulgació de la Llei general de sanitat de l’any 1986,
després amb la Llei de cohesió de l’any 2003, liderada pel Partit
Popular, i finalment amb la Llei general de salut pública de
l’any passat, hem anat assolint un Sistema Nacional de Salut
(SNS) que és un dels més eficients d’Europa en terminis de
despesa, de resultats en salut i en satisfacció dels ciutadans.

El Partit Popular, aprovà el RD Llei 16/2012, de 23 d’abril,
de mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del SNS i
millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions. Un
RD Llei aprovat per tramitació d’urgència, de manera unilateral,
sense suport parlamentari d’altres grups i sense definir
temporalitat.

Aquest RD Llei 16/2012 té un objectiu, que no és la
sostenibilitat del SNS, sinó que persegueix aconseguir l’objectiu
de dèficit. La justificació no és la sostenibilitat. La
raó és realitzar un canvi de model sanitari, passar del dret a
l’atenció sanitària com a dret de ciutadania a un dret lligat al
concepte d’assegurat o beneficiari, amb nous copagaments,
reducció de la cartera de serveis, pèrdua de qualitat assistencial
i l’entrada de la gestió privada dins la sanitat pública.

Ja fa molts d’anys que a través de l’Ordre Ministerial, de 26
d’abril de 1973, fou aprovat l’Estatut del personal sanitari no
facultatiu de les institucions sanitàries de la Seguretat Social,
que a l'article 153 diu: "els jubilats voluntaris que solAlicitin la
seva jubilació després d’haver complit els 60 anys d’edat i 25
anys de cotització i de serveis efectius a la seguretat social i els
jubilats forçosos per edat reglamentària, que reuneixin dites
condicions, percebran el complement que fos necessari perquè
la pensió reconeguda de la seva mútua laboral, arribi al cent per
cent de la retribució bàsica, premis d’antiguitats, complements
de destinació, llocs de feina i de cap i gratificacions
extraordinàries, que estiguessin cobrant en el moment de la seva
jubilació".

Hem d’arribar a l’aprovació de l’Estatut marc del personal
estatutari, per la Llei 55/2003, de 16 de desembre, que per mitjà
d’una disposició derogatòria única, deroga l’anterior ordre
ministerial, de 26 d’abril de 1973.

Fruït de l’Acord del Consell de Govern de 20 de maig de
2005 es va estendre aquest complement a tot el personal del
Servei de Salut (BOIB del 31/05/2005).
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Poc abans de les eleccions autonòmiques de 2007, el Consell
de Govern de les Illes Balears determinà que la percepció del
complement de pensió del personal del Servei de Salut de les
Illes Balears que hagi accedit a la jubilació amb anterioritat al
31 de desembre de 2001 que va establir:
1r. El personal estatutari que hagi accedit a la jubilació
voluntària amb anterioritat al 31 de desembre de 2001 i que se
li hagi reconegut, a l’empara de l’ article 151 de l’Estatut del
personal sanitari no facultatiu, un complement de pensió, té dret
a percebre de manera fixa e inalterable l’import del complement
de pensió en la quantia que tengui inicialment reconeguda en la
resolució de la concessió , a partir d’ aquest acord, sense efecte
retroactiu i sempre que no superi el límit màxim establert per la
llei cada any per a les pensions públiques.

Com ens referíem al principi amb l’aprovació del RD Llei
16/2012, es modifica la disposició derogatòria única 1 F de la
Llei 55/2003, de l’Estatut del personal sanitari no facultatiu de
les institucions sanitàries de la Seguretat Social.

També s’afegeix una disposició addicional dissetena que
diu, resumidament: “Los fondos destinados a la finalidad social
por los servicios de salud de las comunidades autònomas para
el personal estatutario, solo podrán ser destinados a las
necesidades del personal que se encuentre en situación
administrativa de servicio activo y en ningún caso podrá
percibir prestación alguna de este carácter, con contenido
económico, el personal que haya alcanzado la edad de
jubilación que determine la legislación en materia de
Seguridad Social. En los casos en los que se autorice la
prolongación del servicio activo, la edad será la que figure en
la resolución que autorice esta prolongación”.

Arribats a aquest punt, l’11 d’octubre de 2012, el Servei de
Salut de les Illes Balears ha pres la decisió de deixar d’abonar
el complement de pensió per jubilació establert a l’article 151
del derogat Estatut del personal sanitari no facultatiu i també
l’establert a l’apartat 13 de l’Acord d’acció social corresponent
al personal de l’ Ibsalut inclòs a l’àmbit d’aplicació de la llei
55/2003.

El colAlectiu de persones que s’havien acollit a una jubilació
afavorida per l’Administració amb aquest complement de
pensió es troben en una situació de greu pèrdua de la seva
pensió, entre un 30-40%. Podria afectar un colAlectiu d’unes 500
persones.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a establir el diàleg i la negociació amb
el colAlectiu de jubilats voluntaris del personal estatutari de les
Illes Balears per trobar una solució.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social a reconèixer i mantenir el complement
de pensió als jubilats voluntaris del personal estatutari de les
Illes Balears que ho tenien reconegut amb anterioritat al 24
d’abril de 2012.

Palma, a 26 d'octubre de 2012.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 8310/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Educació, Cultura i Universitats, davant el Ple de la cambra,
per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE
núm. 2035/11.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 175.3 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Educació, Cultura
i Universitats, davant el Ple de la cambra, per tal de donar
compliment a la Proposició no de llei esmentada, relativa a
mesures per reforçar i valorar el paper del professorat en la
societat (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011), i acorda
d'incloure-la a l'ordre del dia de la propera sessió plenària.

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

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 8318/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
de Salut, Família i Benestar Social, sobre les línies d'actuació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
Família i Benestar Social, davant la Comissió de Salut, per tal
d'informar sobre les línies d'actuació.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 100
i 101 del reglament esmentat i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives legislatives, la Mesa acorda que la compareixença
indicada es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 31 d'octubre de 2012.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

C)
RGE núm. 8319/12, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
de Salut, Família i Benestar Social, sobre les línies d'actuació.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
Família i Benestar Social, davant la Comissió d'Assumptes
Socials i Drets Humans, per tal d'informar sobre les línies
d'actuació.

Així mateix, conformement amb l'establert als articles 100
i 101 del reglament esmentat i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives legislatives, la Mesa acorda que la compareixença
indicada es tramiti per aquest procediment.

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

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de les preguntes amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm.8230/12 i 8233/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de les
preguntes esmentades, de la diputada Hble. Sra. Conxa Obrador
i Guzman i del diputat Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a dret a la maternitat i a
tancament d'hospitals (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre
d'enguany), per les Preguntes RGE núm. 8314/12 i 8315/12,
relatives a complement de pensió per jubilació del personal
estatutari i a tancament d'hospitals, publicades en aquest
BOPIB.

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

Ordre de Publicació

B)
Retirada de l'acord de la Mesa i la Junta de Portaveus en

relació amb la creació de la Comissió no permanent d'estudi
de la problemàtica del sector aeri a les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8172/12,
presentat pels grups parlamentaris Popular, Socialista i PSM-

IV-Entesa i Més per Menorca, i accepta la retirada de l'acord
indicat, publicat al BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012.

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

Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 7750/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8240/12,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei indicada, relativa a Grup Mixt al
Parlament de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre de 2012.

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

Ordre de Publicació

D)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 3217/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 8280/12,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i accepta la retirada de la interpelAlació indicada,
relativa a política d'incendis, publicada al BOPIB núm. 14, de
30 de setembre de 2011.

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

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Composició de la Ponència d'estudi de la situació del

transport aeri.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, es dóna per assabentada dels escrits RGE
núm. 7986/12, 8082/12 i 8204/12, presentats pels grups
parlamentaris Socialista, Popular i PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, respectivament, mitjançant els quals comuniquen els
membres que formaran part de la Ponència d'estudi de la
situació del transport aeri:

Pel Grup Parlamentari Popular:
Hble. Sra. María Asunción Pons i Fullana.
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Hble. Sr. Vicent Serra i Ferrer.
Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.
Hble. Sr. Carlos Veramendi i Mestre.

Pel Grup Parlamentari Socialista:
HBle. Sr. Damià Borràs i Barber.
Hble. Sr. Joan Boned i Roig.

Pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca:
Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.

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

Ordre de Publicació

B)
Admissió de l'escrit RGE núm. 8381/12, que solAlicita la

reconsideració de l'acord de la Mesa en relació amb la  no-
admissió a tràmit de l'escrit RGE núm . 8039/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
31 d'octubre de 2012, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
per l'Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista, que solAlicita la reconsideració de l'acord de la Mesa
en relació amb la no-admissió a tràmit de l'escrit RGE núm.
8039/12, relatiu a convocatòria de la Comissió de l'Estatut dels
Diputats i les Diputades per tal de dictaminar sobre la correcció
o no de la declaració d'activitats presentada pel diputat Sr. José
Ramón Bauzá; i acorda de trametre'l a la Junta de Portaveus
perquè s'hi pronunciï, conformement amb el que disposa l'article
32.2 del Reglament de la cambra.

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

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012.

-  Pàg. 3262 i 3278. Ple del Parlament, textos debatuts, respostes
a preguntes formulades en el Ple, apartat K)
On diu: RGE núm. 7783/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7683/12, ...

-  Pàg. 3264 i 3283. Comissions Parlament, compareixences,
apartat A)
On diu: RGE núm. 2749/12
Hi ha de dir: RGE núm. 2749/11

-  Pàg. 3264 i 3283. Comissions Parlament, compareixences,
apartat C)
On diu: RGE núm. 2494/12
Hi ha de dir: RGE núm. 2494/12 i 2822/12

- Pàg. 3269 i 3300. Textos en tramitació, preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant ple, apartat N)
On diu: ..., de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Martí i Ballester, ...
Hi ha de dir: ..., de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i
Ballester, ...

-  Pàg. 3272 i 3323. Textos en tramitació, respostes a preguntes,
apartat AS
On diu: A la Pregunta RGE núm. 5764/12, ...
Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 5765/12, ...

- Pàg. 3302. Textos en tramitació, preguntes amb solAlicitud de
resposta oral davant ple, apartat N)
On diu: Fernando Rubio i Aguiló
Hi ha de dir: Gabriel J. Martí i Ballester
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