BUTLLETÍ OFICIAL
del
PARLAMENT
de les
ILLES BALEARS
DL. PM. 558-1983

Fq.Con.núm. 33/28

1 de febrer de 2013

VIII legislatura

Núm. 84

SUMARI

0. DIPUTACIÓ PERMANENT
0.1. INFORMACIÓ
A) Convocatòria de sessió plenària extraordinària (RGE núm. 226/13).

4289

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 224/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en relació amb la consecució dels objectius de
dèficit.
4289

1.5. INFORMACIONS
A) Validació del Decret llei 12/2012, de 14 de desembre, de modificació del Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures urgents sobre
el règim sancionador en matèria de transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en l'àmbit territorial de la comunitat
autònoma de les Illes Balears (RGE núm. 10663/12).
4289

4282

BOPIB núm. 84 - 1 de febrer de 2013

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
A) RGE núm. 400/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, de creació de l'impost sobre estades turístiques.
4289
B) RGE núm. 401/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, de impost sobre instalAlacions que incideixen en
el medi ambient.
4294

3.8. INTERPELALACIONS
A) RGE núm. 295/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a gestió de recursos humans de
l'administració i del sector públic instrumental.
4300
B) RGE núm. 369/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de llistes d'espera, a tramitar pel
procediment d'urgència.
4300
C) RGE núm. 439/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de transports aeris i marítims, a tramitar
pel procediment d'urgència.
4301
D) RGE núm. 445/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de bon govern i transparència, a tramitar
pel procediment d'urgència.
4301

3.9. MOCIONS
A) RGE núm. 427/13, del Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 224/13, relativa a la consecució dels
objectius del dèficit.
4301

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA
A) RGE núm. 234/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds- Entesa i Més
per Menorca, relativa a detecció precoç del càncer de mama.
4304
B) RGE núm. 236/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a antic hospital Verge del Toro.
4304
C) RGE núm. 237/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a antic hospital Verge del Toro 2.
4304
D) RGE núm. 239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a programa "British Council".
4304
E) RGE núm. 246/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a alts càrrecs que no viuen a Mallorca.
4305
F) RGE núm. 258/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a dependència - desembre 2012.
4305
G) RGE núm. 259/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries de l 'embaràs - desembre 2012.
4305
H) RGE núm. 260/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a detecció precoç del càncer de mama - desembre 2012.
4305
I) RGE núm. 263/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a centre Es Fusteret - desembre 2012.
4306
J) RGE núm. 264/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a centre Es Mussol - desembre 2012.
4306

BOPIB núm. 84 - 1 de febrer de 2013

4283
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P) RGE núm. 270/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a estada al centre socioeducatiu d'incorporació social - desembre 2012.
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per Menorca, relativa a enquesta sobre la Fundació Kovacs.
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AA) RGE núm. 313/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a enquesta sobre la Fundació Kovacs 2.
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AB) RGE núm. 323/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi pel no
nomenament de personal interí.
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AC) RGE núm. 324/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi per no
cobrir baixes per incapacitat temporal.
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AD) RGE núm. 325/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi per
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AF) RGE núm. 327/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assessors tècnics
docents.
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AG) RGE núm. 328/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi per no
pagar la nòmina al personal interí docent.
4310
AH) RGE núm. 329/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a personal dels
centres de formació del professorat.
4310
AI) RGE núm. 330/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors tutors.
4310
AJ) RGE núm. 331/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a professors caps
de departament en IES.
4310
AK) RGE núm. 332/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi amb la
reorganització del departament d'Inspecció Educativa.
4310
AL) RGE núm. 335/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves creadors.
4310
AM) RGE núm. 336/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a biblioteca Can Sales.
4310
AN) RGE núm. 337/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Sa Llonja.
4311
AO) RGE núm. 338/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a l'edició.
4311
AP) RGE núm. 339/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut d'Estudis
Baleàrics.
4311
AQ) RGE núm. 340/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai Mallorca.
4311
AR) RGE núm. 341/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació de
l'Institut d'Estudis Baleàrics.
4311
AS) RGE núm. 342/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlaboracions
institucionals.
4311
AT) RGE núm. 363/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a parc de Cabrera 1.
4311
AU) RGE núm. 364/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a parc de Cabrera - execució.
4312
AV) RGE núm. 365/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a parc de Cabrera - previsió.
4312
AX) RGE núm. 386/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a derivacions d'atenció primària a la Fundació Kovacs.
4312
AY) RGE núm. 387/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a dietes de l'Ib-salut per relació laboral de caràcter especial.
4312
AZ) RGE núm. 388/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a programa de prevenció del càncer de mama.
4312
BA) RGE núm. 389/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a programa de prevenció del càncer de mama 2.
4312
BB) RGE núm. 390/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a programa de prevenció del càncer de mama 3.
4313
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BC) RGE núm. 391/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a programa de prevenció del càncer de mama 4.
4313
BD) RGE núm. 395/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a tarifes del transport públic interurbà a Eivissa.
4313
BE) RGE núm. 423/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa 50 minuts.
4313
BF) RGE núm. 425/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de
pressupost de l'EPRTVIB (I).
4313
BG) RGE núm. 426/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació de
pressupost de l'EPRTVIB (II).
4314
BH) RGE núm. 429/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
centres públics.
4314
BI) RGE núm. 430/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites
d'inspectors a centres (I).
4314
BJ) RGE núm. 431/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites
d'inspectors a centres (II).
4314
BK) RGE núm. 432/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute de la
conselleria amb els centres educatius (I).
4314
BL) RGE núm. 433/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute de la
conselleria amb els centres educatius (II).
4314
BM) RGE núm. 434/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute de la
conselleria amb els centres educatius (III).
4315
BN) RGE núm. 435/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute de la
conselleria amb els centres educatius (IV).
4315

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 572/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a modificació de la Llei de bon govern.
4316
B) RGE núm. 573/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a targeta sanitària.
4316
C) RGE núm. 574/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a projecte de
foment del transport públic.
4316
D) RGE núm. 575/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur.
4316
E) RGE núm. 576/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de llei
de modificació de la Llei del bon govern i la bona administració.
4316
F) RGE núm. 577/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de turisme
FITUR.
4316
G) RGE núm. 578/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a inversions
a la dessaladora de Formentera.
4317
H) RGE núm. 579/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte
de llei de garantia de la unitat de mercat.
4317
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I) RGE núm. 580/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions formatives
del SOIB.
4317
J) RGE núm. 581/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació al
4317
colAlegi públic Ángel Ruíz i Pablo d'Es Castell.
K) RGE núm. 582/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a telèfon d'ajuda
a la infància.
4317
L) RGE núm. 583/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a arxiu de la
denúncia penal presentada contra el president de la comunitat autònoma.
4317
M) RGE núm. 584/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada d'imposts.
4317
N) RGE núm. 58513, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous imposts.
4318
O) RGE núm. 586/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de bon
govern (I).
4318
P) RGE núm. 587/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de bon govern (II).
4318
Q) RGE núm. 588/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a descompte de resident.
4318
R) RGE núm. 589/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descompte de resident per al 2013.
4318
S) RGE núm. 592/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a descomptes de resident.

4318

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 251/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a dragatge del port de Maó.
4319
B) RGE núm. 252/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a vessament al mar de contaminants.
4319
C) RGE núm. 417/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a fons insulars de cooperació 2013.
4319
D) RGE núm. 447/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació del
concepte d'alt càrrec.
4319
E) RGE núm. 448/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació del control
sobre el patrimoni de càrrecs públics.
4320

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 345/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a finançament del dèficit de sanitat i
educació.
4320
B) RGE núm. 349/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la declaració de Menorca Cultura Talaiòtica com a patrimoni
mundial de la UNESCO.
4321
C) RGE núm. 351/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport a la proposta del Govern de les Illes Balears de desclassificació
de Son Bonet com aeròdrom d'interès general.
4321
D) RGE núm. 377/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millor finançament de Balears i més inversions per part del Govern
de l'Estat.
4322
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E) RGE núm. 379/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a impuls a la creació d'una mesa de diàleg permanent del Govern de
4323
les Illes Balears amb les associacions i el colAlectiu d'autònoms de les Illes Balears.
F) RGE núm. 380/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a prevenció de seguretat en el Camí de Cavalls de Menorca.
4323
G) RGE núm. 381/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fons de seguretat pública.

4324

H) RGE núm. 396/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a imposts sobre dipòsits bancaris.
4325
I) RGE núm. 412/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a REB i descompte de resident, a tramitar
pel procediment d'urgència.
4325
J) RGE núm. 428/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport de la petició del Govern de les Illes Balears del manteniment
de l'actual sistema de bonificació per als residents en transport aeri i marítim, a tramitar pel procediment d'urgència.
4326
K) RGE núm. 438/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig de l'establiment de quantitats màximes bonificables en el
descompte de resident.
4327

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 253/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a paga extraordinària de desembre de 2012.
4328
B) RGE núm. 254/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a modificació de la Constitució per facilitar
mecanismes de democràcia directa.
4328
C) RGE núm. 255/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a dragar el Port de Maó.

4329

D) RGE núm. 256/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a actes del Dia de les Illes Balears 2013.
4330
E) RGE núm. 257/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a derogació de la Llei de l'indult.
4330
F) RGE núm. 350/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a suport adhesió al 20è aniversari de la declaració de Menorca com
a reserva de la biosfera.
4331
G) RGE núm. 376/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures del Govern de les Illes Balears per al reconeixement i la
compensació de la insularitat.
4332
H) RGE núm. 406/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aplicació de l'IVA súper reduït al pa sense gluten apte per als pacients
celíacs.
4332
I) RGE núm. 407/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a instància al Govern per desenvolupar iniciatives de prevenció de
l'obesitat entre els infants i joves de les nostres illes
4333
J) RGE núm. 414/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a reforma de la legislació electoral.
4333
K) RGE núm. 415/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a protecció i ampliació del Parc Nacional
de Cabrera.
4334
L) RGE núm. 416/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a club nàutic de S'Arenal.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 309/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller de Turisme i Esports, sobre les conseqüències que suposa la reestructuració anunciada per Air Berlin a les Illes Balears i quines
accions ha pres i quines pensa prendre el Govern.
4336
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B) RGE núm. 368/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social, sobre les darreres dades sobre les llistes d'espera sanitàries.
4336
C) RGE núm. 405/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, sobre la modificació de la Llei 4/2001, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.
4336
D) RGE núm. 419/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de la senadora
en representació de la CAIB Sra. Maria Antònia Garau i Juan, sobre les esmenes que ha presentat als pressuposts generals de l'Estat per
a 2013 i els resultats al respecte.
4336
E) RGE núm. 444/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
sobre la bonificació dels descomptes a residents.
4336
F) RGE núm. 446/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, sobre la modificació de la llei del bon govern.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Manteniment de les interpelAlacions RGE núm. 5823/11, 31/12, 92/12, 93/12, 1682/12, 4237/12, 5655/12, 6754/12 i 8268/12.
4337
B) Tramitació pel procediment d'urgència per a les Proposicions no de llei RGE núm. 5950/12, 6210/12 i 345/12.
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4. INFORMACIONS
A) Substitucions a la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals i a la Comissió de Salut.

4337

B) Substitució a la Comissió d''Economia.
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C) Substitució a la Diputació Permanent.
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D) Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
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E) Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de Salut.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 81, d'11 de gener de 2013.
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B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 83, de 25 de gener de 2013.
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1.5. INFORMACIONS

0. DIPUTACIÓ PERMANENT
0.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Convocatòria de sessió plenària extraordinària (RGE núm.
226/13).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 22 de gener de 2013, atès l'escrit esmentat,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, aprovà per
assentiment la solAlicitud de convocatòria de sessió plenària
extraordinària esmentada (publicada al BOPIB núm. 82, de 18
de gener d'enguany).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
Validació del Decret llei 12/2012, de 14 de desembre, de
modificació del Decret llei 6/2012, de 8 de juny, de mesures
urgents sobre el règim sancionador en matèria de transport
públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme en
l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (RGE núm. 10663/12).
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la primera
sessió extraordinària de dia 22 de gener de 2013, després del
debat corresponent, validà, per 31 vots a favor, cap en contra i
23 abstencions, el decret llei esmentat.
Un cop validat el decret i atesa la solAlicitud del Grup
Parlamentari Socialista, se sotmet a votació la tramitació del
decret llei esmentat com a projecte de llei, i resulta rebutjada per
23 vots a favor, 31 en contra i cap abstenció.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 22 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.2. TEXTOS DEBATUTS

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

1.2.1. INTERPELALACIONS

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en la segona sessió
extraordinària de dia 22 de gener de 2013, debaté la
InterpelAlació RGE núm. 224/13, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a política general en relació amb la
consecució dels objectius de dèficit.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 400/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, de creació de l'impost sobre estades
turístiques.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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. Marc Pons i José
Ignacio Aguiló.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 22 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
següent proposició de llei.
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PROPOSICIÓ DE LLEI DE CREACIÓ DE L’IMPOST
SOBRE ESTADES TURÍSTIQUES
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
El turisme, que a les Illes Balears s’ha convertit en l’activitat
econòmica primordial, ha significat el progrés econòmic i social
de la nostre comunitat, però també un desgast excessiu dels
recursos territorials i ambientals; alhora que ha requerit, i
requereix, un esforç per part de les institucions de les Illes
Balears per dotar-les de les infraestructures necessàries capaces
de suportar la intensitat amb què es desenvolupa i amb la
finalitat d’aconseguir que els visitants puguin gaudir de l’estada
amb major qualitat i comoditat de manera que vulguin repetir-ne
la destinació.
Per això, cal tenir ben present que aquest fenomen s’ha estès
a altres països que signifiquen una seriosa competència per a les
nostres illes, competència que conjunturalment s’ha vist
disminuïda per circumstàncies geopolítiques, però que han de
ser tingudes en compte per al manteniment de la competitivitat
del sector.
Així, el manteniment de la competitivitat del sector turístic
de les nostres Illes exigeix a les institucions un esforç polític i
inversor, traduït en partides pressupostàries concretes, amb la
finalitat de garantir-ne un adequat desenvolupament econòmic,
social i mediambiental.
De fet, a l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a
l’article 123 s’estableix que el sistema d’ingressos de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de garantir els
recursos financers que assegurin el finançament suficient per a
l’exercici de les competències pròpies en la prestació del
conjunt de serveis públics assumits.
II
Però és un fet comprovat que, els diferents sistemes de
finançament autonòmic, no han garantit la suficiència financera
per assegurar el finançament necessari i suficient per fer front
a les competències assumides, ni per promoure la cohesió i el
benestar social, el progrés econòmic i la sostenibilitat
mediambiental amb què ha d’actuar la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, com ens ordena l’article 124.
Actualment, a més, entre el mal finançament autonòmic i la
baixada d’ingressos degut a la crisi, és fa difícil poder comptar
amb uns recursos mínims destinats a mantenir la competitivitat
del sector turístic, i, a la vegada, garantir el finançament dels
serveis educatius, sanitaris i socials com s’estableix a l’article
120 de l’Estatut.
És per això que, atesa la insuficiència financera, és
imprescindible trobar noves fonts de finançament addicional
que facin possible dur a terme les polítiques necessàries perquè
l’activitat turística es pugui continuar desenvolupant d’una
manera harmònica sense que impliqui un deteriorament de
l’equilibri econòmic, social i ambiental, al qual no es pot
renunciar.

D’altre banda, el mateix Estatut, a l’article 129, dóna
competències a la Comunitat Autònoma per establir, mitjançant
una llei del Parlament, tributs propis amb competència
normativa plena.
És, per tant, en aquest marc, que es crea l’impost sobre les
estades en establiments turístics, un impost que es configura
com un tribut propi de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i que s’afecta a un fons per a la millora del producte
turístic destinat a:
- la promoció turística de cada una de les Illes Balears;
- l’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat;
- la protecció, preservació, recuperació i millora dels recursos
turístics i del seu entorn;
- el foment, la creació i la millora dels productes turístics;
- el desenvolupament i manteniment d’infraestructures
relacionades amb el turisme;
- l’impuls a la desestacionalització de l’activitat turística;
- la formació dels treballadors i emprenedors del sector turístic.
III
D’aquesta manera, la present llei s’estructura en sis títols i
cinc disposicions.
Al títol preliminar s’hi estableixen les disposicions de
caràcter general i al títol primer els aspectes materials, personals
i temporals, i en el qual s’hi defineix el fet imposable com
l’estada que fa el contribuent el els establiments i equipaments
que s’hi enumerem. És també en aquest títol on s’exceptua de
l’aplicació de l’impost les estades subvencionades per
programes socials d’una administració pública de qualsevol
estat membre de la Unió Europea, així com les persones de
setze anys o menys.
Al títol segon, Aspectes quantitatius, s’estableix la base
imposable constituïda pel nombre de nits de cada estada -amb
un màxim de set nits per persona-, i la quota tributària graduada
segons la categoria de l’establiment o equipament en què es faci
l’estada, i segons l’època de l’any de major o menor afluència
de turistes.
El títol tercer fa referència a les normes de gestió, i el quart
als recursos i reclamacions.
Al títol cinquè es crea el Fons per a la Millora del Producte
Turístic i s’estableix, per un costat, els objectius que han de
complir els projectes i actuacions a les quals es destinin el fons;
i, per un altre, les administracions destinatàries del mateix,
seguint els principis de corresponsabilitat, colAlaboració i
lleialtat institucional.
La llei acaba amb una sèrie de disposicions, entre les quals
es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les normes
necessàries per a desplegar i aplicar aquesta llei.
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TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte de la llei
1. L’objecte d’aquesta llei és crear l’impost sobre les estades en
establiments turístics.
2. La recaptació d’aquest impost té per objectiu nodrir el Fons
per a la Millora del Producte Turístic, regulat pel capítol III
d’aquest títol, amb la finalitat de finançar les actuacions a què
fa referència l’article 19.
Article 2
Àmbit d’aplicació
L’impost sobre les estades en establiments turístics és
aplicable a tot el territori de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
Article 3
Naturalesa de l’impost
L’impost sobre les estades en establiments turístics és un
tribut directe i propi de les Illes Balears, que grava la singular
capacitat econòmica de les persones físiques que es posa de
manifest amb l’estada en establiments turístics.
Article 4
Objecte de l’impost
L’impost sobre establiments turístics, té per objecte, el
gravamen sobre les estades en els establiments i equipaments a
què fa referència l’article 6.3 i que estiguin situats en el territori
de les Illes Balears, independentment de quin sigui el seu
domicili fiscal.
Article 5
Compatibilitat amb altres exaccions
L’impost sobre les estades a empreses turístiques
d’allotjament és compatible amb altres exaccions,
específicament amb les taxes que es puguin establir per la
prestació de serveis públics o la realització d’activitats
administratives que es refereixin de manera particular als
subjectes passius, els afectin o els beneficiïn.
TÍTOL I
ASPECTES MATERIALS, PERSONALS I
TEMPORALS
Capítol I
Fets imposables i exempcions
Article 6
Fet imposable
1. Constitueix el fet imposable de l’impost sobre estades en
establiments turístics l’estada que fa el contribuent en un dels
establiments i equipaments a què fa referència el punt 3
d’aquest article, situats a les Illes Balears.
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2. Als efectes del que estableix aquesta llei, s’entén per estada
el gaudiment del servei d’allotjament, per dia o fracció, amb
pernoctació.
3. Resten subjectes a l’impost les estades en els establiments i
equipaments següents:
a) Els establiments d’allotjament hoteler, els apartaments
turístics, els allotjaments de turisme rural en les diferents
classes, els albergs, refugis, hostatgeries i càmpings, d’acord
amb la legislació aplicable en matèria de turisme.
b) Els habitatges d’ús turístic, d’acord amb la legislació
aplicable en matèria de turisme.
c) Qualsevol altre establiment o equipament que s’estableixi
per llei.
Article 7
Exempcions
1. Estan exemptes de l’aplicació d’aquest impost:
a) Les estades subvencionades per programes socials d’una
administració pública de qualsevol estat membre de la Unió
Europea. L’aplicació d’aquesta exempció ha d’ésser acreditada
documentalment.
b) Les persones d’edat igual o inferior a setze anys.
2. Per al gaudiment i aplicació de les exempcions establertes per
l’apartat 1 cal acreditar documentalment la concurrència de les
circumstàncies que les meriten, d’acord amb el que s’estableixi
per reglament.
Capítol II
Subjectes passius
Article 8
Contribuent
És contribuent de l’impost la persona física que faci una
estada en qualsevol dels establiments i equipaments a què fa
referència l’article 6.3. També ho és la persona jurídica a nom
de la qual es lliura la corresponent factura o document anàleg
per l’estada de persones físiques en els dits establiments i
equipaments.
No es consideren contribuents, pel que fa a l’impost regulat
en aquesta llei, les persones físiques residents a les Illes Balears,
a no ser que expressament manifestin la voluntat de ser-ho.
Article 9
Substitut del contribuent
Tenen la condició de substitut del contribuent, i estan
obligades a complir les obligacions materials i formals
establertes en aquesta llei i en les disposicions que la
desenvolupin, les persones físiques o jurídiques, i també les
entitats que no tenen personalitat jurídica a les quals es refereix
l’article 35.4 de la Llei general tributària, que sigui titular de
l’explotació de qualsevol dels establiments o equipaments a què
fa referència l’article 6.3.
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Article 10
Responsables solidaris

Resta d’establiments i
equipaments

1. Responen solidàriament de l’ingrés dels deutes tributaris
corresponents a les quotes meritades dels contribuents totes les
persones físiques o jurídiques que contracten directament en
nom del contribuent, i fan d’intermediàries entre aquests i els
establiments i equipaments a què fa referència l’article 6.3.

0,50

0,75

TÍTOL III
NORMES DE GESTIÓ
Article 15
Autoliquidació

2. D’acord amb el que estableix l’apartat 1, es presumeix que la
persona o entitat intermediària actua com a representant del
contribuent, tot assumint les seves obligacions tributàries, i
contra el qual es pot dirigir el substitut, a fi d’exigir el pagament
del tribut, en les condicions que s’estableixin
reglamentàriament.

1. Les persones físiques o jurídiques titulars de l’explotació dels
establiments o equipaments a què fa referència l’article 6.3, per
la seva condició de substituts del contribuent, estan obligades a
presentar l’autoliquidació de l’impost i a efectuar-ne l’ingrés
corresponent dins el termini que s’assenyali reglamentàriament.

Capítol III
Meritació i exigibilitat

2. El model d’autoliquidació s’ha d’aprovar per mitjà d’una
ordre del conseller o consellera competent en matèria tributària.

Article 11
Meritació

Article 16
Gestió, recaptació i inspecció

L’impost es merita a l’inici de l’estada en els establiments
i equipaments a què fa referència l’article 6.3.

La gestió, la recaptació i la inspecció de l’impost sobre les
estades en establiments turístics corresponen a l’Agència
Tributària de les Illes Balears, sens perjudici de la colAlaboració
amb els òrgans d’inspecció sectorialment competents per raó
dels establiments i equipaments que són objecte de control.

Article 12
Exigibilitat
L’impost és exigible pel substitut del contribuent al final de
l’estada, mitjançant el lliurament de la corresponent factura o
document anàleg, sens perjudici de les situacions en què entre
les parts intervinents s’hagi pactat un avançament de preu a
compte de l’estada.
TÍTOL II
ASPECTES QUANTITATIUS

Article 17
Infraccions i sancions
1. Les infraccions tributàries es tipifiquen i se sancionen d’acord
amb el que estableix la Llei de l’Estat 58/2003, del 17 de
desembre, general tributària, i les normes reglamentàries que la
despleguen.
2. Les sancions han d’ésser imposades pels òrgans competents
de l’Agència Tributària de les Illes Balears.

Article 13
Base imposable
1. La base imposable està constituïda pel nombre de nits de què
consta cada estada.
2. S’estableix un màxim de base imposable corresponent a set
nits per estada i persona.
Article 14
Quota tributària
1. La quota tributària s’obté de multiplicar la base imposable pel
tipus del gravamen corresponent segons el tipus d’establiment
o equipament turístic, d’acord amb la tarifa de l’apartat 3.
3. Tarifa:
Tipus d’establiment

Tarifa de
novembre a
març (en euros)

Tarifa resta
de l’any (en
euros)

Establiments de 5
estrelles i gran luxe

1,50

2,25

Establiments de 4
estrelles i 4 superior

1,10

1,50

TÍTOL IV
RECURSOS I RECLAMACIONS
Article 18
Recursos i reclamacions
Contra els actes de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
dictats en l’àmbit de l’impost sobre les estades en establiments
turístics es pot interposar un recurs de reposició potestatiu o una
reclamació economicoadministrativa davant els òrgans
pertinents.
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TÍTOL V
FONS PER A LA MILLORA DEL PRODUCTE
TURÍSTIC
Article 19
Creació del Fons per a la Millora del Producte Turístic
1. Es crea el Fons per a la Millora del Producte Turístic com a
mecanisme destinat a finançar polítiques turístiques per al
millorament de la competitivitat de Mallorca, Menorca, Eivissa
i Formentera com a destinacions turístiques.
2. El Fons es dota amb els ingressos obtinguts de l’impost sobre
les estades en establiments turístics. Aquesta dotació resta
afectada a les despeses directament relacionades amb els
objectius assenyalats en l’article 20.
3. Els departaments competents en matèria d’economia i en
matèria de turisme són els encarregats de gestionar el Fons, en
els termes i amb les condicions que s’estableixin
reglamentàriament, i han de garantir la informació i participació
prèvia del sector afectat.
Article 20
Destinació dels recursos del Fons per a la Millora del
Producte Turístic
1. Els recursos del Fons per a la Millora del Producte Turístic
s’han de destinar a projectes o actuacions que persegueixin
algun dels objectius següents:
a) La promoció turística de cada una de les Illes Balears.
b) L’impuls del turisme sostenible, responsable i de qualitat,
i la protecció, preservació, recuperació i millorament dels
recursos turístics i del seu entorn.
c) El foment, la creació i el millorament dels productes
turístics.
d) El desenvolupament i manteniment d’infraestructures
relacionades amb el turisme.
e) L’impuls a la desestacionalització de l’activitat turística.
f) La formació -teòrica i pràctica- de les persones
treballadores i de les emprenedores del sector turístic.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1, el 15% de la
recaptació del Fons ha d’ésser destinat als consells insulars i el
20% als ajuntaments, en funció de la recaptació corresponent als
establiments i equipaments a què fa referència l’article 6 amb
les condicions que s’estableixin per reglament.
3. El percentatge del Fons gestionat per consells i ajuntaments
ha d’ésser destinat al finançament d’actuacions concretes en
l’àmbit de la promoció turística i/o de la millora de l’entorn.
4. L’assignació a què fa referència l’apartat 3, i també la
distribució de la resta dels recursos del Fons, s’ha d’efectuar en
els terminis, els termes i les condicions que s’estableixin per
reglament.
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Disposició final primera
Habilitació al Govern
Es faculta el Govern i el conseller o consellera competent en
matèria d’economia perquè dictin les disposicions necessàries
per a desplegar i aplicar aquesta llei.
Disposició final Segona
Tarifa de l’impost sobre les estades en establiments turístics
La Llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears pot modificar els elements constitutius de la
tarifa de l’impost sobre les estades en establiments turístics,
regulat per la present llei.
Disposició final Tercera
Dades estadístiques
De conformitat amb l’article 11 de la Llei Orgànica 15/1999,
del 13 de desembre, de protecció de les dades de caràcter
personal, les dades obtingudes de la gestió de l’impost sobre les
estades en establiments turístics poden ésser cedides per
l’Agència Tributària de les Illes Balears a la Conselleria
competent en matèria de turisme, amb el procés de dissociació
previ.
Disposició final quarta
Entrada en vigor de l’impost sobre les estades en
establiments turístics
L’impost sobre les estades en establiments turístics creat i
regulat per aquesta llei entra en vigor als tres mesos d’haver
estat publicada aquesta llei.
Disposició final cinquena
Entrada en vigor de la llei
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 24 de gener de 2013.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 401/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, de impost sobre instalAlacions que
incideixen en el medi ambient.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
següent proposició de llei.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE L'IMPOST SOBRE
INSTALALACIONS
QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Els articles 120 i 121 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, en relació amb l'article 2 de la Llei Orgànica 8/1980,
de 22 de setembre, sobre finançament de les comunitats
autònomes, en la seva redacció per Llei Orgànica 3/2009, de 18
de desembre, atorguen a la comunitat autònoma de les Illes
Balears autonomia financera, autonomia que la faculta, pel que
fa a l'àmbit dels ingressos públics, i en coordinació amb la
hisenda de l'Estat, a adoptar mesures financeres que li permetin
obtenir els recursos suficients per atendre de manera estable i
permanent el desplegament i l'execució de les seves
competències.
Entre aquestes competències figura la protecció i la defensa
del medi ambient, que és considerada actualment com a un
pressupost necessari per garantir la qualitat de vida dels
ciutadans.
En efecte, l'atenció del medi ambient s'ha convertit en una
acció preferent dels poders públics, que intenten despertar la
consciència ciutadana perquè el medi de vida sigui respectat i
es preservi d'actuacions contaminants o pertorbadores del seu
equilibri natural. Sent aquesta una política prioritària en el marc
d'actuació de l'Estat, sembla fora de tot dubte la transcendent
actuació que en aquesta matèria correspon exercir a les
comunitats autònomes, a les quals, segons l'article 148.1.9è de
la Constitució Espanyola els correspon la competència en
matèria de protecció del medi ambient, competència que, en el
cas de les Illes Balears, es recull a l'article 30.46 de l'Estatut
d'Autonomia, en la redacció per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
Tradicionalment, les polítiques mediambientals s'han
orientat a accions administratives de foment, a través de
l'establiment d'ajudes per reduir la contaminació ocasionada per
les activitats humanes o a accions de control i repressives, per
mitjà de la fixació de certs límits i la imposició de sancions
quan aquests límits s'excedeixen, als efectes de preveure i
reprimir els danys que es puguin ocasionar al medi ambient.
No obstant això, també és possible que les mesures
esmentades estiguin associades a altres de caràcter econòmic,
en particular de naturalesa tributària, i que, en l'exercici de les
competències financeres també atribuïdes constitucionalment
a les comunitats autònomes, coadjuvin a assolir els objectius de
preservació del medi ambient. En concret, una manifestació
d'aquesta autonomia financera en el seu vessant dels ingressos
a què es feia referència anteriorment és, justament, la capacitat
de les comunitats autònomes d'establir els propis tributs,
capacitat que, en el cas de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, es preveu expressament a l'article 129.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, com també a l'article 6 de la
Llei Orgànica sobre finançament de les comunitats autònomes,
aplicable a totes les comunitats autònomes de règim comú.
II
D'acord amb aquestes premisses, tenint en compte la
doctrina del Tribunal Constitucional en aquesta matèria i,
particularment, la nova delimitació sobre la potestat impositiva
de les comunitats autònomes de règim comú continguda a
l'article 6 de l'esmentada Llei Orgànica de finançament de les
comunitats autònoma, en la redacció per la Llei Orgànica
3/2009, de 18 de desembre, segons la qual es permet la
implantació de nous fets imposables autonòmics sempre que no
coincideixin amb fets imposables ja gravats per tributs locals,
encara que puguin afectar la mateixa matèria imposable, per
mitjà d'aquesta llei es crea un nou tribut autonòmic propi, en
termes molt semblants a l'antic impost sobre les instalAlacions
que incideixen en el medi ambient aprovat per la Llei 12/1991,
de 20 de desembre, i que, per la seva configuració i el seu
abast, no ha de tenir una incidència efectiva en la recaptació
tributària local.
Així doncs, l'impost que estableix la present llei està dirigit
a compensar la societat balear del cost mediambiental que
suposa l'exercici de determinades activitats per mitjà d'elements
patrimonials que distorsionen o deterioren el medi ambient en
el territori de les Illes Balears, i fa recaure el pes del gravamen
sobre els agents que, a través d’instalAlacions i elements
patrimonials afectes a les activitats esmentades, alteren
l'equilibri natural, mentre que les activitats esmentades només
els beneficien i, en canvi, repercuteixen en el conjunt del grup
social que es veu en l'obligació de suportar-ne els efectes
externs.
En aquest sentit, amb l'establiment d'aquest impost es pretén
revertir als ciutadans de les Illes Balears una part dels costs
mediambientals que suporten com a conseqüència de l'exercici
d'activitats contaminants o generadores de riscs o d'externalitats
negatives per a l'entorn natural a través de determinats elements
patrimonials afectes a aquestes activitats, alhora que introduir
un nou instrument amb què contribuir a frenar el deteriorament
mediambiental.
III
Quant a l'estructura de la llei, aquesta consta de set capítols,
amb un total de 23 articles, una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.
Dels capítols I i II cal destacar, en primer lloc, la naturalesa
i la configuració de l'objecte de l'impost, que es presenta com
un tribut propi de naturalesa directa, objectiva i de caràcter real,
l'objecte del qual apareix constituït per determinades
instalAlacions, estructures i, en general, elements patrimonials
que s'assenten en el territori de les Illes Balears, afectes a la
realització de determinades activitats que, certament,
incideixen de manera negativa en el medi ambient.
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D'acord amb l'anterior, la llei configura el fet imposable de
l'impost a partir d'aquesta incidència en el medi ambient i
sotmet a gravamen la titularitat pel subjecte passiu dels
elements patrimonials afectes al desenvolupament de
determinades activitats les externalitats negatives o els costs del
qual suporta la societat tenen una major importància. En aquest
punt, la nova llei pren bon compte del sistema de peatge que,
en l'actualitat, determina que una part de l'explotació de les
infraestructures es faci per terceres persones distintes al
propietari o titular formal de les instalAlacions. En aquest sentit,
s'incorpora en el fet imposable l'activitat que consisteix en la
cessió, l'arrendament o l'explotació de les instalAlacions per fer
les activitats que incideixen en el medi ambient per tercers,
sense perjudici que en els casos en què hi hagi vinculació
directa o indirecta entre les parts, es pugui considerar subjecte
passiu la persona que faci l'activitat, a la qual se li atribueix la
titularitat de l'element a l'efecte de l'impost, en els termes que
recull la mateixa llei. Així mateix, en l'establiment de les
exempcions es considera la rellevància del benefici econòmic
en l'exercici de l'activitat i la seva transcendència social, com
també els efectes menys agressius per al medi ambient de
determinats elements patrimonials.

Pel que fa als elements de quantificació de l'obligació
tributària, que es contenen en el capítol IV, la base imposable
de l'impost es defineix per referència al valor patrimonial dels
elements que constitueixen l'objecte de tributació, i per a la
fixació d'aquest valor, a l'efecte d'aquest impost, s'ha optat pel
resultant de la capitalització, en un determinat percentatge, de
la mitjana anual dels ingressos bruts d'explotació procedents de
la facturació feta en el territori de les Illes Balears, atesa
l'íntima relació que hi ha entre el gravamen de l'element
patrimonial i la seva afectació a una activitat empresarial.

En relació amb els aspectes temporals de l'impost es preveu
que el període impositiu coincideixi amb l'any natural, fins i tot
en els casos de successió en l'activitat que no impliqui
cessament d'aquesta, i que la meritació es produeixi el 31 de
desembre de cada any. No obstant això, en els casos d'inici o de
cessament de les activitats corresponents s'estableix
expressament que el període impositiu serà inferior a l'any
natural, com també que, en el cas concret de cessament, la
meritació tendrà lloc en la data en què es produeixi aquest.

A l'efecte d'un major control de la gestió del tribut, també
es crea a l'Agència Tributària de les Illes Balears un registre de
subjectes passius, i es preveuen altres obligacions de caràcter
formal que s'han de complir d'acord amb el que s'estableixi
reglamentàriament. En tot cas, s'ha de ressenyar que aquest
registre no està pensat en la present llei com un cens als efectes
de l'establiment d'un sistema, alternatiu a l'autoliquidació, de
liquidació colAlectiva o per rebut, a diferència del que preveia
l'article 17 del Decret 133/1995, de 12 de desembre, de
desplegament de la Llei 12/1991, de 20 de desembre, atès que
la nova llei es decanta, únicament, per imposar en tot cas el
sistema d'autoliquidació pel propi subjecte passiu, i això sense
perjudici, per suposat, de les facultats de comprovació i
d'inspecció de l'administració tributària autonòmica, que,
certament, poden donar lloc que es dictin les liquidacions
d'ofici que procedeixin en els casos de falta de presentació o
presentació incorrecta de les autoliquidacions, de conformitat
amb les normes que conté la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.

En el capítol III es configuren els obligats tributaris, i es
considera subjecte passiu de l'impost la persona o l'entitat
titular dels elements patrimonials afectes a la realització de les
activitats esmentades a la llei, i es presumeix com a propietari
qui figuri com a tal en un registre fiscal o en altres de caràcter
públic. Així mateix, s'estableix un supòsit específic de
responsabilitat solidària, pensat per als casos en els quals es
transmeti la titularitat de l'element patrimonial sense comunicar
a l'administració tributària la persona o l'entitat adquirent, i, per
tant, la persona o l'entitat destinada a ser subjecte passiu de
l'impost en el moment de la meritació, una vegada que finalitzi
el període impositiu.
En aquesta mateixa línia, la llei considera també
l'eventualitat que els transmissors dels elements afectes hagin
fet, anteriorment, pagaments a compte, i recull la possibilitat
que es procedeixi a la devolució d'aquests, tot això en termes
anàlegs als que estableix la legislació reguladora de les
hisendes locals en relació amb la meritació de les contribucions
especials.
Per altra banda, es disposa l'obligació del subjecte passiu de
designar representant en el cas que no tengui el domicili fiscal
en les Illes Balears.
En tot cas, atesos la naturalesa i l'objecte de l'impost, se'n
prohibeix expressament la translació jurídica de l'import a
través del mecanisme de la repercussió, de manera que en cap
cas no es vegin afectats els ciutadans, els quals ja han de
suportar la degradació ambiental produïda per l'assentament
d'aquests elements patrimonials afectes a activitats que
incideixen negativament a l'entorn natural.

Sobre la base imposable així determinada, s’ha d’aplicar el
tipus de gravamen corresponent, que es fixa en l'1,1%, per al
càlcul de la quota tributària.
En el capítol V, dedicat a l'aplicació de l'impost, a més de
preveure que les funcions de gestió, de liquidació, d'inspecció
i de recaptació corresponen a l'Agència Tributària de les Illes
Balears, s'estableix un sistema de gestió per mitjà de
declaració-liquidació o autoliquidació de caràcter anual, sense
perjudici de l'exigència d'una autoliquidació parcial durant el
període impositiu en concepte de pagaments a compte.

Respecte del règim d'infraccions i de sancions a què es
refereix el capítol VI, a més de l'aplicació del règim general en
aquesta matèria que regula la Llei general tributària
s'estableixen tres infraccions específiques, amb les
corresponents sancions, relatives a l'incompliment de
l'obligació de no-repercussió de l'import de l'impost, de
l'obligació de nomenar representant i de l'obligació d'inscriure's
en el registre de subjectes passius que crea la llei.
L'últim capítol regula la revisió en via administrativa dels
actes i les actuacions que es derivin de l'aplicació de l'impost,
corresponent a la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears
la competència per conèixer les oportunes reclamacions
economicoadministratives, atesa la naturalesa de l'impost com
a tribut propi de la comunitat autònoma.
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IV

La llei es completa amb una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.
La disposició transitòria única estableix un sistema
específic de pagament a compte durant l'exercici de 2013, tot
tenint en compte que aquest pagament no es pot fer per
referència a la liquidació de l'exercici de 2012. Al seu torn, la
disposició derogatòria única no estableix cap derogació
específica, sense perjudici de la derogació tàcita de qualsevol
norma de rang legal o reglamentari que s'oposi a la llei.
Per acabar, la disposició final primera habilita la llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per modificar
els elements de quantificació de l'impost i el règim de les
exempcions, com també per actualitzar l'import de les sancions
que estableix la llei. La disposició final segona conté, a l'apartat
1, una autèntica deslegalització dels preceptes legals relatius a
la liquidació i el pagament de l'impost i a les obligacions
formals a què es refereixen, respectivament, els articles 17 i 18
de la llei, i això amb la intenció que l'impost es pugui aplicar
efectivament des de l'entrada en vigor de la llei, però permetent
la intervenció ulterior del reglament en aquest àmbit de la
gestió tributària. Sense perjudici de l'anterior, l'apartat 2
d'aquesta disposició final autoritza expressament el Govern de
les Illes Balears perquè dicti les disposicions reglamentàries
que, si n'és el cas, resultin necessàries per al desplegament i
l'aplicació de la resta de preceptes de la llei, a més de les
facultats normatives que puguin correspondre a la persona
titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda en virtut
de la pròpia llei o dels decrets de desplegament.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte de la llei
Aquesta llei té per objecte establir un tribut propi de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de conformitat amb el
que preveuen els articles 157.1 b de la Constitució Espanyola
i 129.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes.
Article 2
Àmbit d'aplicació

Capítol II
Naturalesa, objecte i altres aspectes materials i temporals
del tribut
Secció 1a
Naturalesa i objecte del tribut
Article 4
Naturalesa i objecte
L'impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi
ambient és un tribut propi de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, de caràcter directe, objectiu i real, que grava els
elements patrimonials afectes a la realització d'activitats que
incideixen, alteren o posen en risc de deteriorament el medi
ambient de les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a
compensar a la societat el cost que suporta i a frenar el
deteriorament de l'entorn natural.
Article 5
Elements patrimonials afectes
1. A l'efecte d'aquest impost se consideren elements
patrimonials afectes qualsevol tipus d’instalAlacions i
estructures ubicades en el territori de les Illes Balears que es
destinin a les activitats de producció, magatzematge,
transformació, transport efectuat per elements fixos de
subministrament d'energia elèctrica i de carburants i
combustibles sòlids, líquids o gasosos, com també a les
activitats de comunicacions telefòniques o telemàtiques.
2. En particular, es consideren elements patrimonials afectes a
les activitats esmentades, els següents:
a) Els tancs per al magatzematge de carburants i
combustibles sòlids, líquids o gasosos, com també les
instalAlacions destinades al subministrament o la distribució
d'aquests carburants i combustibles.
b) Els oleoductes i gasoductes.
c) Les centrals de producció, transformació i
subministrament d'energia elèctrica.
d) Els elements fixos que es facin servir per al transport
d'energia elèctrica i per a la transmissió de les comunicacions
telefòniques o telemàtiques.
Secció 2a
Altres aspectes materials del tribut: fet imposable i
exempcions

L'impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi ambient
s'aplica a tot el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Article 6
Fet imposable

Article 3
Tractats i convenis

Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat pel
subjecte passiu, en el moment de la meritació, dels elements
patrimonials que assenyala l'article 5 d'aquesta llei que es
trobin afectes a qualsevol de les activitats següents:

El que estableix la present llei s'entén sense perjudici del
que disposen els tractats i convenis internacionals que hagin
passat a formar part de l'ordenament jurídic espanyol de
conformitat amb l'article 96 de la Constitució Espanyola.

a) Producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i distribució o subministrament
d'energia elèctrica.
b) Producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i distribució o subministrament de
carburants i combustibles sòlids, líquids o gasosos.
c) Comunicacions telefòniques o telemàtiques.
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d) L'explotació dels elements que assenyala l'article 5
mitjançant arrendament, cessió o qualsevol altre títol jurídic
que habiliti per utilitzar-los a una tercera persona o entitat que,
al seu torn, els afecti a la realització de qualsevol de les
activitats indicades en aquest article, sempre que la realització
d'aquesta activitat última mitjançant l'element afecte no quedi
gravada efectivament per aquest impost.
Article 7
Exempcions
1. Estan exemptes de l'impost les instalAlacions i estructures
afectes a activitats que facin les persones físiques.
2. Així mateix, estan exemptes de l'impost:
a) Les instalAlacions i estructures de les quals siguin titulars
l'Estat, la comunitat autònoma de les Illes Balears, els consells
insulars, les entitats locals, com també els organismes o entitats
de dret públic que en depenguin i els consorcis.
b) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
circulació de ferrocarrils.
c) Les instalAlacions i estructures afectes a la producció de
combustibles o carburants per mitjà de la transformació de
residus sòlids.
d) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
producció d'energia elèctrica derivada d'energia solar o eòlica
de menys de 500 kv de potència.
e) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
producció i el magatzematge de productes destinats
exclusivament al consum propi.
Secció 3a
Aspectes temporals del tribut
Article 8
Període impositiu i meritació de l'impost
1. Sense perjudici del que estableix l'apartat següent, el període
impositiu és l'any natural i l'impost es merita el 31 de desembre
de cada any.
A l'efecte del paràgraf anterior, es considera que el període
impositiu coincidirà amb l'any natural en els casos de successió
en la realització de les activitats, amb imputació de la titularitat
dels elements afectes al nou subjecte passiu, o de canvi de la
denominació del subjecte passiu, sense perjudici del que
disposen, a altres efectes, els articles 40 i 42 de la Llei general
tributària.
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Capítol III
Obligats tributaris i representant
Article 9
Subjectes passius
1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones
físiques, les persones jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària que siguin titulars dels
elements patrimonials afectes a què es refereix l'article 5
d'aquesta llei.
A l'efecte d'aquest impost, es considera titular dels elements
patrimonials afectes qui realitzi les activitats a què es refereix
l'article 6 servint-se de les instalAlacions i estructures de
persones o d'entitats amb les quals mantengui relacions de
vinculació directa o indirecta.
A l'efecte del que disposa el paràgraf anterior, qualsevol
participació en el capital social d'una entitat es considerarà com
a relació de vinculació directa o indirecta.
2. Quan no resulti acreditada degudament la propietat dels
elements patrimonials afectes, l'Administració tributària tendrà
dret a considerar com a propietari qui figuri com a tal en un
registre fiscal o en altres de caràcter públic.
3. En cap cas l'import de l'impost no pot ser objecte de
repercussió sobre terceres persones.
Article 10
Responsables solidaris
Són responsables solidaris del deute tributari de l'impost les
persones o entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària
que, abans de la meritació de l'impost, transmetin la titularitat
dels elements patrimonials afectes a les activitats a què es
refereix l'article 6 d'aquesta llei i no comuniquin aquesta
transmissió a l'Agència Tributària de les Illes Balears en el
termini que estableix el darrer paràgraf de l'article 18.2.
Article 11
Representant
Els subjectes passius el domicili fiscal dels quals no estigui
ubicat en el territori de les Illes Balears estan obligats a
nomenar un representant amb domicili en dit territori als
efectes de les notificacions i la resta de relacions de caràcter
tributari amb l'administració tributària autonòmica que es
derivin de l'aplicació d'aquest impost.

2. El període impositiu és inferior a l'any natural en els supòsits
d'inici o de cessament de les activitats que s'assenyalen a
l'article 6 d'aquesta llei. En el supòsit de cessament de
l'activitat, l'impost es merita en la data en què es produeixi el
cessament esmentat.

Capítol IV
Quantificació del deute
Secció 1a
Base imposable
Article 12
Base imposable
Constitueix la base imposable de l'impost el valor dels
elements patrimonials afectes a les activitats a què es refereix
l'article 6, determinat de la manera que estableix l'article
següent.

4298

BOPIB núm. 84 - 1 de febrer de 2013

Article 13
Determinació de la base imposable

Article 17
Liquidació i pagament

1. La valoració dels distints elements patrimonials que integren
la base imposable es fa capitalitzant al tipus del 40% la mitjana
anual dels ingressos bruts d'explotació procedents de la
facturació del subjecte passiu vinculada a les activitats a què es
refereix l'article 6 i fetes en el territori de les Illes Balears,
durant els tres últims exercicis anteriors al de la meritació de
l'impost o durant tot el temps transcorregut des de l'inici de
l'activitat en els casos en què no hagin transcorregut tres
exercicis complets d'activitat.

1. Els subjectes passius estan obligats a autoliquidar l'impost i
a ingressar l'import del deute tributari durant el mes de gener de
cada any natural següent a la data de la meritació i, en el cas de
cessament de l'activitat, en el termini d'un mes des de la data en
què es produeixi aquest cessament.

2. A l'efecte de la determinació de la mitjana dels ingressos
bruts d'explotació a què es refereix l'apartat anterior del present
article, no són objecte de còmput els conceptes següents:
a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques
com privades, que hagin percebut els subjectes passius.
b) Les quantitats que els subjectes passius puguin rebre en
concepte de donació, d'herència o per qualsevol altre títol
lucratiu.
c) Les indemnitzacions que s'hagin rebut de tercers per
danys i perjudicis.
d) Els dividends, interessos i qualssevol altres productes
financers que hagi obtingut el subjecte passiu.
e) El major valor dels seus actius que sigui conseqüència de
les regularitzacions efectuades en els seus balanços pels
subjectes passius, sempre que les regularitzacions esmentades
hagin estat autoritzades mitjançant una llei.
f) Les quantitats que hagi percebut el subjecte passiu com
a conseqüència de l'alienació de béns o drets que formin part
del seu patrimoni, sense perjudici que, si escau, s'hagin de
computar les quantitats percebudes per raó del gravamen o
l'explotació dels elements en els termes indicats en la lletra d)
de l'article 6.
Article 14
Tipus de gravamen

2. Durant el període impositiu els subjectes passius han de
presentar i ingressar una autoliquidació en concepte de
pagament a compte, dins els vint primers dies naturals del mes
de juliol de cada any. Aquest pagament a compte s'ha de
calcular en el 50% de la quota a ingressar per l'últim exercici
liquidat.
Quan no hi hagi exercici de referència, per ser el primer any
d'exercici de l'activitat, el subjecte passiu no tendrà l'obligació
de fer els pagaments a compte a què es refereix el paràgraf
anterior.
Els pagaments a compte tenen la consideració de deute
tributari a l'efecte de l'aplicació de les disposicions sobre
infraccions i sancions tributàries i sobre liquidació d'interessos
de demora. L'import d'aquests pagaments ha de ser objecte de
deducció en l'autoliquidació o, si és el cas, en la liquidació que
faci l'administració tributària corresponent a l'exercici a compte
del qual s'hagin efectuat.
3. Si els pagaments a compte es fan per persones o entitats que,
en la data de meritació de l'impost, deixen de tenir la condició
de subjectes passius, s'ha de practicar la devolució que
pertoqui, a solAlicitud de la persona o l'entitat interessada i dins
del termini i en la forma que estableix l'article 31 de la Llei
general tributària.
4. No han de presentar autoliquidacions els subjectes passius
per activitats exemptes de l'impost.
5. Mitjançant una resolució de la persona titular de la
conselleria competent en matèria d'hisenda es poden establir
models d'impresos de les autoliquidaclons a què es refereixen
els apartats anteriors.

La base imposable és gravada al tipus de 1'1%.
Article 15
Quota tributària integra
La quota tributària íntegra de l'impost s'obté d'aplicar a la
base imposable el tipus de gravamen.
Capítol V
Normes relatives a l'aplicació de l'impost
Article 16
Competència
En els termes que preveu la Llei 3/2008, de 14 d'abril, de
creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears,
correspon a aquesta la gestió, la liquidació, la inspecció i la
recaptació de l'impost.

6. El pagament de les autoliquidacions s'ha de fer a les entitats
de crèdit autoritzades per colAlaborar amb l'Agència Tributària
de les Illes Balears. Els subjectes passius han de presentar les
autoliquidacions ingressades, com també, si és el cas, les que
no donin lloc a ingrés davant l'Agència Tributària de les Illes
Balears en els terminis que s'indiquen en els apartats anteriors.
Això no obstant, mitjançant una ordre de la persona titular
de la conselleria competent en matèria d'hisenda es pot disposar
que les autoliquidacions de l'impost i, si és el cas, les altres
declaracions relacionades amb la gestió d'aquest s'efectuïn per
mitjà dels programes d'ajuda aprovats a aquest efecte, i que
resulti obligatòria la seva presentació i, si n'és el cas, el
pagament per mitjans telemàtics.
Article 18
Registre de subjectes passius i altres obligacions formals
1. Els subjectes passius s'han d'inscriure en el registre que, a
aquest efecte, es creï a l'Agència Tributària de les Illes Balears.
2. Per formalitzar la inscripció, els subjectes passius que no
siguin persones físiques han de presentar la documentació
següent:
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a) Una solAlicitud d'inscripció subscrita pel subjecte passiu
o pel seu representant. En la solAlicitud esmentada, que pot
estar subjecta a model aprovat per la conselleria competent en
matèria d'hisenda, s'ha de fer constar, com a mínim:
1r. El nom i els cognoms o la denominació social, el
domicili fiscal i el número d'identificació fiscal del
solAlicitant, com també, si és el cas, del representant, que, a
més, ha d'adjuntar la documentació que n'acrediti la
representació.
2n. La classe concreta d'activitat o activitats que exerceix
amb expressió de la direcció i la localitat dels elements
patrimonials afectes amb què es fan i les dades relatives a
la seva titularitat.
b) Original o còpia compulsada de la declaració d'alta, si és
el cas, en l'impost sobre activitats econòmiques.
c) Original o còpia compulsada de la documentació
acreditativa de les autoritzacions sectorials que, si és el cas,
correspongui atorgar a altres òrgans administratius per raó de
l'activitat.
La documentació anterior s'ha de presentar en el termini
màxim de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei o,
si és el cas, des de l'inici de l'activitat. Per resolució de la
persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda
es poden aprovar models d'impresos.
Qualsevol modificació ulterior en les dades consignades en
la declaració inicial o que figurin en la documentació aportada
ha de ser degudament comunicada a l'Agència Tributària de les
Illes Balears en el termini màxim d'un mes.

Article 20
Infracció per incompliment de l'obligació de no-repercussió
de l'impost

3. Una vegada efectuada la inscripció, es lliurarà a la persona
o l'entitat interessada un document acreditatiu de la inscripció
en el registre en què figurarà el número de registre que el titular
ha de fer constar, amb caràcter general, en les seves relacions
amb l'administració tributària autonòmica en virtut d'aquest
impost.

1. Contribueix infracció tributària el fet de no complir
l'obligació d'inscriure's en el registre de subjectes passius a què
es refereix l'article 18 d'aquesta llei.

4. Així mateix, reglamentàriament es pot regular l'obligació
dels subjectes passius de complir amb els deures formals
següents:
a) Dur un registre dels béns i drets afectes a les activitats
relacionades amb aquest impost.
b) Dur un registre auxiliar que permeti conèixer, de manera
separada de la comptabilitat principal, els ingressos relatius a
les activitats relacionades amb aquest impost.
c) Presentar les declaracions informatives que s'estableixin
referents a les relacions econòmiques derivades de les activitats
relacionades amb aquest impost.
Capítol VI
Infraccions i sancions
Article 19
Règim sancionador
Les infraccions tributàries de l'impost regulat en aquesta llei
són qualificades i sancionades d'acord amb el que disposa la
Llei general tributària, sense perjudici de les especialitats que
preveu la present llei.

1. Constitueix una infracció tributària el fet de no complir
l'obligació de no-repercussió de l'impost a què es refereix
l'article 9.3 d'aquesta llei.
2. La infracció regulada en aquest article es considera una
infracció tributària greu i la sanció consisteix en una multa
pecuniària fixa de 300 euros per cada factura o document
anàleg en què es consigni la repercussió indeguda de l'impost.
Article 21
Infracció per incompliment de l'obligació d'anomenar
representant
1. Constitueix una infracció tributària el fet de no complir
l'obligació de nomenar representant a què es refereix l'article 11
d'aquesta llei.
2. La infracció regulada en aquest article es considera una
infracció tributària greu i la sanció consisteix en una multa
pecuniària fixa de 300 euros.
Article 22
Infracció per incompliment de l'obligació d'inscriure's en
el registre

2. La infracció regulada en aquest article es considerarà
infracció tributària greu i la sanció consistirà en una multa
pecuniària fixa de 300 euros.
Capítol VII
Revisió en via economicoadministrativa
Article 23
Recursos
1. Contra els actes de gestió, d'inspecció, de liquidació i de
recaptació de l'impost que es regula en aquesta llei es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o,
directament, reclamació economicoadministrativa davant la
Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears.
2. Una vegada exhaurida la via economicoadministrativa, és
competent la jurisdicció contenciosa administrativa.

Disposició transitòria única
Pagament a compte de l'exercici 2013
1. Durant l'exercici 2013, les persones o entitats a què es
refereix l'article 9.1 d'aquesta llei han d'efectuar un pagament
a compte dins els vint primers dies naturals del mes de juliol
per un import equivalent al 50% de la quantia que resulti
d'aplicar les normes que es contenen en aquesta llei en matèria
de base imposable i tipus de gravamen sobre la facturació dels
exercicis 2010, 2011 i 2012 o, en els casos d'inici de l'activitat
amb posterioritat a 1'1 de gener de 2010, del termini que
correspongui fins al 31 de desembre de 2012.
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2. En el cas que el pagament a compte es faci per persones o
entitats que, en data 31 de desembre de 2013, no tenguin la
condició de subjectes passius de l'impost, s'ha de practicar la
devolució corresponent, en els mateixos termes que estableix
l'article 17.3 d'aquesta llei.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s'oposin al que disposa aquesta llei.
Disposició final primera
Habilitació a la llei de pressuposts generals
1. Les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma
de les Illes Balears poden modificar el règim d'exempcions,
com també el tipus de capitalització i el tipus de gravamen a
què es refereixen, respectivament, els articles 7, 13 i 14
d'aquesta llei.
2. Així mateix, les lleis de pressuposts generals poden
actualitzar les quanties de les sancions que es contenen en
aquesta llei.

3.8. INTERPELALACIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 295/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a gestió de recursos humans de
l'administració i del sector públic instrumental. (Mesa de 30 de
gener de 2013).
RGE núm. 369/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de llistes d'espera, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 439/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de transports aeris i
marítims, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 30
de gener de 2013).
RGE núm. 445/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de bon govern i
transparència, a tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa
de 30 de gener de 2013).
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Disposició final segona
Deslegalització i facultats de desplegament
1. Per reglament es poden modificar les normes sobre
liquidació i pagament de l'impost, com també les relatives al
registre de subjectes passius i altres obligacions formals, que es
contenen en els articles 17 i 18 d'aquesta llei, i s'ha de respectar
en tot cas el sistema de liquidació de l'impost mitjançant
autoliquidació, com també l'exigència d'un o diversos
pagaments a compte mitjançant autoliquidació.
2. Així mateix, es faculta el Govern de les Illes Balears perquè,
a proposta de la persona titular de la conselleria competent en
matèria d'hisenda, dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l'aplicació de la resta de disposicions d'aquesta
llei, sense perjudici de les facultats normatives atribuïdes a la
persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda
en virtut d'aquesta llei o dels decrets que la despleguin.

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
Govern de les Illes Balears, sobre la política de gestió de
recursos humans adscrits a l'administració autonòmica i al
sector públic instrumental.
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Disposició final tercera
Entrada en vigor
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 24 de gener de 2013.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

B)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre la política general en matèria de llistes d'espera als
hospitals públics de les Illes Balears.
Motivació del procediment d'urgència: Atès l'agreujament
de la situació de les llistes d'espera als hospitals de les Illes
Balears, és urgent que el conseller de Salut, Família i Benestar
Social compareixi al Ple del Parlament per donar la informació
de quina és la situació real i del pla urgent per normalitzar
l'atenció sanitària dels ciutadans i de les ciutadanes.
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Palma, a 18 de gener de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller de Turisme i
Esports del Govern de les Illes Balears, sobre la problemàtica de
la connectivitat aèria i marítima de les Illes Balears i la
compensació de la insularitat.
Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.
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1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la
importància d’afavorir l’estabilitat pressupostària, de reforçar el
control dels comptes públics i de garantir la transparència en la
gestió pública.
2. El Parlament de les Illes Balears constata els
incompliments dels objectius de dèficit i de deute fixats pel
Govern de les Illes Balears corresponents a l’any 2012.
3. El Parlament de les Illes Balears rebutja el calendari
establert pels objectius de dèficit i emplaça al Govern de les
Illes Balears a cercar els suports necessaris, amb la resta de
comunitats autònomes i el Govern central, per tal d’aconseguir
una major flexibilitat en la política pressupostària.
4. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
l’Estat el compliment immediat del sistema de finançament
acordat i aprovat.
5. El Parlament de les Illes Balears rebutja les decisions del
Govern d’afrontar la crisi econòmica amb la conjugació de
polítiques d’increment d’imposts sobre el consum i de retallades
en drets socials i l’insta a establir un pla de xoc amb
mesures d’estímul que facilitin la reactivació econòmica.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria de bon govern i
transparència.
Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 427/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 224/13, relativa a la
consecució dels objectius del dèficit. (Mesa de 30 de gener de
2013).
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fixar-se com a objectiu fonamental el
manteniment i la defensa de l’estat de benestar i a no aplicar
retallades en serveis i drets socials que el debilitin en les àrees
sanitàries, educatives i socials.
7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar de forma immediata l’avantprojecte de llei
de mesures tributàries per a la sostenibilitat financera de la
hisenda pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
a crear un espai real d’enteniment amb els sectors econòmics
afectats.
8. El Parlament de les Illes Balears insta el president de les
Illes Balears a comparèixer davant el plenari en cas que al llarg
de 2013 el Govern hagi de recórrer novament al Fons de
Liquiditat Autonòmica.
9. El Parlament de les Illes Balears insta el vicepresident
econòmic a comparèixer davant el plenari en cas que al llarg de
2013 el Govern de les Illes Balears modifiqui o redacti un nou
pla d’equilibri econòmicofinancer.
Palma, a 25 de gener de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

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.
224/13, relativa a consecució dels objectius de dèficit, la moció
següent.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 234/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a detecció precoç del
càncer de mama. (Mesa de 30 de gener de 2013).
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RGE núm. 236/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a antic hospital Verge del Toro.
(Mesa de 30 de gener de 2013).

RGE núm. 268/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a estada al centre Es
Mussol - desembre 2012. (Mesa de 30 de gener de 2013).

RGE núm. 237/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a antic hospital Verge del Toro 2.
(Mesa de 30 de gener de 2013).

RGE núm. 269/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a estada al centre Es
Pinaret - desembre 2012. (Mesa de 30 de gener de 2013).

RGE núm. 239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a programa "British Council".
(Mesa de 30 de gener de 2013).

RGE núm. 270/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a estada al centre
socioeducatiu d'incorporació social - desembre 2012. (Mesa de
30 de gener de 2013).

RGE núm. 246/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a alts càrrecs que no viuen a
Mallorca. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 258/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a dependència - desembre
2012. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 259/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a interrupcions voluntàries
de l 'embaràs - desembre 2012. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 260/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a detecció precoç del
càncer de mama - desembre 2012. (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 263/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a centre Es Fusteret desembre 2012. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 264/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a centre Es Mussol desembre 2012. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 265/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a centre Es Pinaret desembre 2012. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 266/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a centre socioeducatiu
d'incorporació social - desembre 2012. (Mesa de 30 de gener
de 2013).
RGE núm. 267/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a estada al centre Es
Fusteret - desembre 2012. (Mesa de 30 de gener de 2013).

RGE núm. 275/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a benzinera de Santa
Eulàlia des Riu. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 289/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicaments exclosos (I). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 290/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicaments exclosos (II). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 290/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicaments exclosos (II). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 291/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicaments exclosos (III). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 292/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
medicaments exclosos (IV). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 307/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
farmacèutic substitut (I). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 308/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
farmacèutic substitut (II). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 312/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a enquesta sobre la
Fundació Kovacs. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 313/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a enquesta sobre la
Fundació Kovacs 2. (Mesa de 30 de gener de 2013).
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RGE núm. 323/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
pel no nomenament de personal interí. (Mesa de 30 de gener
de 2013).
RGE núm. 324/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
per no cobrir baixes per incapacitat temporal. (Mesa de 30 de
gener de 2013).
RGE núm. 325/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
per suspensió de complements. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 326/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
per l'aplicació de l'increment d'hores lectives. (Mesa de 30 de
gener de 2013).
RGE núm. 327/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
assessors tècnics docents. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 328/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
per no pagar la nòmina al personal interí docent. (Mesa de 30
de gener de 2013).
RGE núm. 329/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
personal dels centres de formació del professorat. (Mesa de 30
de gener de 2013).
RGE núm. 330/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professors tutors. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 331/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
professors caps de departament en IES. (Mesa de 30 de gener
de 2013).
RGE núm. 332/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi
amb la reorganització del departament d'Inspecció Educativa.
(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 335/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves
creadors. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 336/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a biblioteca
Can Sales. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 337/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Sa Llonja.
(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 338/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes a
l'edició. (Mesa de 30 de gener de 2013).
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RGE núm. 339/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Institut
d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 340/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Espai
Mallorca. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 341/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programació de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa de 30 de
gener de 2013).
RGE núm. 342/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socias, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
colAlaboracions institucionals. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 363/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a parc de Cabrera 1.
(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 364/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a parc de Cabrera execució. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 365/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a parc de Cabrera previsió. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 386/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a derivacions d'atenció
primària a la Fundació Kovacs. (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 387/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a dietes de l'Ib-salut per
relació laboral de caràcter especial. (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 388/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de prevenció
del càncer de mama. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 389/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de prevenció
del càncer de mama 2. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 390/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de prevenció
del càncer de mama 3. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 391/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a programa de prevenció
del càncer de mama 4. (Mesa de 30 de gener de 2013).
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RGE núm. 395/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a tarifes del transport
públic interurbà a Eivissa. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 423/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
50 minuts. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 425/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de pressupost de l'EPRTVIB (I). (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 426/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ampliació
de pressupost de l'EPRTVIB (II). (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 429/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
amb centres públics. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 430/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites
d'inspectors a centres (I). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 431/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a visites
d'inspectors a centres (II). (Mesa de 30 de gener de 2013).

Detecció precoç del càncer de mama.
En resposta a la pregunta "Quantes demandes de realització
de mamografies lligades al programa de detecció precoç del
càncer de mama s'han registrat el mes de setembre de 2012?",
rebérem la següent resposta: "Segons consta a les nostres bases
de dades, les mamografies que es varen realitzar a Balears el
mes de setembre varen ser 2.615".
D'aquestes 2.615, quin és el nombre de mamografies
realitzades lligades al programa de detecció de càncer de mama?
Palma, a 11 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Antic hospital Verge del Toro.
Quina és la previsió del Govern quant a l'antic hospital de
Menorca Verge del Toro?
Palma, a 11 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

RGE núm. 432/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
de la conselleria amb els centres educatius (I). (Mesa de 30 de
gener de 2013).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 433/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
de la conselleria amb els centres educatius (II). (Mesa de 30 de
gener de 2013).
RGE núm. 434/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
de la conselleria amb els centres educatius (III). (Mesa de 30
de gener de 2013).
RGE núm. 435/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute
de la conselleria amb els centres educatius (IV). (Mesa de 30
de gener de 2013).

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.
Antic hospital Verge del Toro 2.
Com es pensa dur a terme l'acompliment de la resolució
parlamentària a través de la qual s'insta el Govern a destinar
l'antic hospital de Menorca a ús sociosanitari?
Palma, a 11 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 13 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Programa British Council.
Quines són les previsions del Govern quant al programa
British Council?
Palma, a 11 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Presidència la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs - desembre 2012.

Alts càrrecs que no viuen a Mallorca.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de desembre de 2012 i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?

Quins són els alts càrrecs que no viuen a Mallorca i reben la
indemnització de 22.000 euros prevista a l'article 14 de la Llei
de pressuposts de la CAIB, quan diu: "Així mateix, tenen dret
a percebre aquesta indemnització els òrgans superiors i directius
de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
que en el moment del seu nomenament resideixin fora de les
Illes Balears, i mentre mantenguin aquesta residència, pel cost
de la seva residència temporal a l'illa de Mallorca"?

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

Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

H)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

F)

Detecció precoç del càncer de mama - desembre 2012.

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

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de desembre de 2012?

Dependència - desembre 2012
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de desembre de
2012?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de desembre de
2012?
Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de
desembre de 2012?
De la quantia total de la nòmina de desembre de 2012 de
l'ajuda econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de desembre de 2012?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes de desembre de 2012?

Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

I)

L)

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

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

Centre Es Fusteret - desembre 2012.

Centre socioeducatiu d'incorporació social - desembre 2012.

Quants de menors han estat ingressats en el mes de
desembre i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?
Detall per setmana.

Quants de menors han estat ingressats en el mes de
desembre i amb quina mesura judicial en el centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.

Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

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

Centre Es Mussol - desembre 2012.

Estada al centre Es Fusteret - desembre 2012.

Quants de menors han estat ingressats en el mes de
desembre i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol?
Detall per setmana.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de desembre?
Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estada al centre Es Mussol - desembre 2012.

Centre Es Pinaret - desembre 2012.
Quants de menors han estat ingressats en el mes de
desembre i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret?
Detall per setmana.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de desembre?
Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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cobreix els dipòsits s'ha enfonsat? Quines mesures s'han adoptat
per reparar l'enfonsament del terreny?

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de desembre?

Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estada al centre socioeducatiu d'incorporació social - desembre
2012.
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes de desembre?
Palma, a 15 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Medicaments exclosos (I).
Quantes receptes es varen prescriure i per quin import al
Servei de Salut de les Illes Balears, de cadascun dels
medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos de
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut a la
Resolució de 2 d'agost de 2012 de la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios, publicada al BOE de dia 17
d'agost de 2012, durant el mes de setembre de 2011?
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
S)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Benzinera de Santa Eulàlia des Riu.
Medicaments exclosos (II).
Després de diverses preguntes plantejades amb referència a
la contaminació entre la tardor de 2001 i l'hivern de 2002, en
què es va produir el vessament d'entre 20.000 i 30.000 litres de
carburant als aqüífers de Santa Gertrudis de Fruitera (Eivissa),
en les quals hem rebut respostes per part de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori com: "Els tancs de
combustible han de ser de doble paret i han d'estar disposat dins
d'una cubeta de formigó. Els tancs de la nova benzinera
s'ubicaran en un terreny que va ser netejat durant el procés de
descontaminació de l'aqüífer" (RGEP 6777/2012).
Després de les respostes per part del Govern, del consell i de
l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu dient que la reobertura de
la benzinera al mateix indret complia la normativa
escrupolosament, ens trobem davant un nou incident. El passat
22 de novembre de 2012, quan ja feia quatre mesos del reinici
de l'activitat, torna a haver-hi deficiències en les obres de
reconstrucció dels dipòsits que fan témer el pitjor. L'esmentat
dia s'ha produït un enfonsament del sòl situat damunt dels
dipòsits de combustible.
Quines accions s'han dut a terme per solucionar aquests nous
defectes de construcció de la benzinera? S'ha activat cap pla
d'emergències per possibles fuites, donat que el terreny que

Quantes receptes es varen prescriure i per quin import al
Servei de Salut de les Illes Balears, de cadascun dels
medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos de
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut a la
Resolució de 2 d'agost de 2012 de la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios, publicada al BOE de dia 17
d'agost de 2012, durant el mes d'octubre de 2011?
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)

X)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Medicaments exclosos (III).

Farmacèutic substitut (II).

Quantes receptes es varen prescriure i per quin import al
Servei de Salut de les Illes Balears, de cadascun dels
medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos de
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut a la
Resolució de 2 d'agost de 2012 de la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios, publicada al BOE de dia 17
d'agost de 2012, durant el mes de novembre de 2011?

Qui o quins són els farmacèutics amb nomenament de
substitut de l'oficina de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá
Díaz?

Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Medicaments exclosos (IV).
Quantes receptes es varen prescriure i per quin import al
Servei de Salut de les Illes Balears, de cadascun dels
medicaments que figuren al llistat de medicaments exclosos de
la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut a la
Resolució de 2 d'agost de 2012 de la Dirección General de
Cartera Básica de Servicios, publicada al BOE de dia 17
d'agost de 2012, durant el mes de desembre de 2011?
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Enquesta sobre la Fundació Kovacs.
Per quin motiu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social va remetre una enquesta als metges de l'Ib-salut referida
a la possibilitat de continuar comptant amb la colAlaboració de
la Fundació Kovacs?
Quin és l'òrgan administratiu d'explotar les dades rebudes?
Tendrà o ha tengut accés directe la Fundació Kovacs a les
enquestes?
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
V)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Farmacèutic substitut (I).
En quines dates ha tingut farmacèutic substitut nomenat el
Sr. José Ramón Bauzá Díaz?
Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Enquesta sobre la Fundació Kovacs 2.
Per quin motiu la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social no va remetre als metges una enquesta d'opinió per
valorar la continuïtat o no del conveni amb la Creu Roja?
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estalvi pel no nomenament de personal interí.

Estalvi per l'aplicació de l'increment d'hores lectives.

Quants d'euros s'han estalviat l'any 2012 el Govern de les
Illes Balears amb la suspensió del nomenament de nou personal
funcionari interí docent i de la contractació del personal laboral
temporal docent en l'Administració de la CAIB?

Quants d'euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les Illes
Balears amb l'aplicació de l'increment de les hores lectives
setmanals per al personal docent de les 18 a les 20 hores en
l'ensenyament secundari públic, i de l'augment de les ràtios
alumnes/professor fins als límits legals, augment de 35 a 37,5
hores setmanals de la jornada general de feina i reorganització
de l'horari lectiu de l'ensenyament secundari obligatori, tant a
l'ensenyament públic com al concertat?

Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estalvi per no cobrir baixes per incapacitat temporal.
Quants d'euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les
Illes Balears no cobrint les substitucions en les baixes per
incapacitat temporal inferiors als 30 dies?
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estalvi per suspensió de complements.
Quants d'euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les
Illes Balears amb la suspensió del reconeixement del dret a
percebre el complement retributiu de productivitat i la reducció
de les despeses corresponents a la prestació dels serveis
extraordinaris fora de l'horari o de la jornada de treball habitual
per part del personal funcionari docent al servei de la CAIB?
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assessors tècnics docents.
Quants d'assessors tècnics docents (ATD) s'han reduït l'any
2012 a les Illes Balears?
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estalvi per no pagar la nòmina al personal interí docent.
Quants d'euros s'ha estalviat l'any 2012 el Govern de les Illes
Balears no pagant la nòmina dels mesos de juliol i agost al
personal interí docent que hagi fet substitucions per causes
diverses de més de 5 mesos i mig durant el curs escolar, tant en
centres educatius públics com concertats?
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Personal dels centres de formació del professorat.

Estalvi amb la reorganització del departament d'Inspecció
Educativa.
Quants d'euros s'han estalviat l'any 2012 el Govern de les
Illes Balears amb la reorganització del departament d'Inspecció
Educativa?
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

En quantes persones s'han disminuït els centres de formació
del professorat a Mallorca, Menorca i Eivissa l'any 2012?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Professors tutors.

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.
Joves creadors.
Quines ajudes s'han establert per tal de donar suport als
joves creadors?
Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

De quants professors tutors s'ha disposat l'any 2012 a les
Illes Balears?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

AL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

AI)

Biblioteca Can Sales.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures s'han pres per resoldre els problemes i les
mancances de la biblioteca de Can Sales?

Professors cap de departament en IES.
De quants professors caps de departament en instituts
d'educació secundària s'ha disposat l'any 2012 a les Illes
Balears?
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Sa Llonja.
AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines seran les activitats, durant el 2013, de Sa Llonja?
Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

BOPIB núm. 84 - 1 de febrer de 2013

4311

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Programació de l'Institut d'Estudis Baleàrics.

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.

Quina programació s'ha establert per al 2013 a l'Institut
d'Estudis Baleàrics?
Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

Ajudes a l'edició.
S'han previst ajudes per a l'edició de llibres singulars o de
llibres adreçats a àmbits minoritaris?
Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ColAlaboracions institucionals.

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.

Es tenen colAlaboracions previstes amb institucions culturals
d'altres indrets de parla catalana?

Institut d'Estudis Baleàrics.

Si n'és el cas, quines?
Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A quins acords ha arribat l'Institut d'Estudis Baleàrics amb
el Gremi d'Editors?
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Espai Mallorca.
Pensa implicar-se el Govern de les Illes Balears amb la
solució de l'Espai Mallorca?
Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

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.
Parc de Cabrera 1.
Quina quantitat ha estat transferida pel Govern de l'Estat a
la CAIB per al manteniment del parc natural de l'illa de Cabrera
els anys 2011 i 2012?
Palma, a 17 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cabrera - execució.
Quina partida ha destinat el Govern al manteniment del parc
natural de l'illa de Cabrera, i quin ha estat el pressupost
executat, en els exercicis 2011 i 2012?
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Palma, a 17 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa de prevenció del càncer de mama.
A quantes dones s'ha telefonat durant l'any 2012 per
recordar-los que s'havien de fer una mamografia lligada al
programa de prevenció del càncer de mama?

Cabrera - previsió.
Quina és la quantia que preveu ingressar la CAIB dels
pressuposts generals de l'Estat per al 2013 per al manteniment
del parc de Cabrera?
Palma, a 17 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Derivacions d'atenció primària a la Fundació Kovacs.
Quantes derivacions des d'atenció primària s'han realitzat
cap a la Fundació Kovacs durant l'any 2012? Es demana, si és
possible, una relació per mes; si no, anual.

Palma, a 23 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa de prevenció del càncer de mama 2.
Quantes dones s'han fet una mamografia lligada al programa
de càncer de mama durant l'any 2012?
Palma, a 23 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 23 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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

BA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa de prevenció del càncer de mama 3.
Quantes dones que ja s'havien fet una mamografia lligada al
programa de càncer de mama s'han tornat a fer una mamografia
durant l'any 2012 lligada també al programa de càncer de
mama?

Dietes de l'Ib-salut per relació laboral de caràcter especial.
Quina és la quantia total de les dietes tramitades, cobrades,
en tramitació o pendents de tramitació que l'Ib-salut ha abonat
en base a l'establert en el Reial Decret 1382/1985, pel qual es
regula la relació laboral de caràcter especial de personal d'alta
direcció o per qualsevol altra normativa vigent? Se solAlicita
nom del perceptor, si n'és el cas, motiu de cessament i quantia
a percebre o percebuda.
Palma, a 23 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 23 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Programa de prevenció del càncer de mama 4.
Programa 50 minuts.
Quantes dones es varen fer mamografies lligades al càncer
de mama durant els anys 2007-2012? Se solAlicita que la relació
sigui anual.
Palma, a 23 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quin ha estat el criteri establert per decidir les persones
entrevistades al programa 50 minuts durant el mes de gener de
2013?
Palma, a 22 de gener de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Tarifes del transport públic interurbà a Eivissa.

Programes per atiar les polèmiques entre dues entitats privades.

Arran de la publicació de l'Ordre del conseller d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori de 27 de juliol de 2012 sobre el règim
de tarifes màximes obligatòries dels serveis interurbans de
transport públic discrecional de viatgers en vehicles de turisme
que es desenvolupen en el territori de l'illa d'Eivissa, BOIB 111
del 02-08-2012.

Creu adequat el director general de l'EPRTVIB que s'emprin
programes de la radiotelevisió pública per atiar les polèmiques
entre dues entitats privades?

És coneixedor el Sr. Conseller del malestar que existeix dins
el colAlectiu de taxistes d'Eivissa perquè no s'ha pogut aplicar la
pujada de tarifes per a l'any 2012, atesos els errors en la
redacció d'aquesta ordre?
Aquesta ordre també regula el règim especial de recollida de
viatgers a l'illa d'Eivissa. Quins fonaments normatius s'han
aplicat en l'aprovació de l'ordre?
Les tarifes que aprova l'ordre no només corresponen als
serveis interurbans, sinó també als serveis urbans, donat que es
tracta d'una tarifa única d'àmbit insular. La conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori té competències en
l'aprovació de tarifes urbanes? En quina normativa es basaria,
en cas afirmatiu?
Els consells d'Eivissa i de Menorca tenen competències per
aprovar àrees territorials de prestació conjunta, i plans
d'actuació sobre règims específics de recollida de viatgers, en
aplicació dels articles 126 i 127, respectivament, del Reglament
de la Llei d'ordenació dels transports terrestres (ROTT)?
En cas de no tenir aquestes competències, té previst el
Govern la seva cessió en la futura llei de transports autonòmica?
Palma, a 23 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

Palma, a 22 de gener de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Ampliació del pressupost de l'EPRTVIB (I).
De quins programes s'ha obtingut el finançament per ampliar
el pressupost de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears a finals de l'any 2012?

Palma, a 22 de gener de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

BJ)
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.
Visites d'inspectors a centres (II).

Ampliació del pressupost de l'EPRTVIB (II).
Quina ha estat la quantitat total amb la qual s'ha ampliat el
pressupost de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears
a finals de l'any 2012?
Palma, a 22 de gener de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Atès que no tots els centres que es van adherir a la campanya
"Enllaça i abraça el teu centre" han rebut la visita d'un inspector
d'Educació, ens podria confirmar el conseller d'Educació,
Cultura i Universitats si hi ha o no una possible persecució
d'alguns directors o directores o d'alguns centres?
Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BH)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

BK)
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.

Deute amb centres públics.
Deute de la conselleria amb els centres educatius (I).
Ens podria dir el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
el motiu pel qual la conselleria ja ha saldat el deute que tenia en
dotació econòmica amb els centres concertats i no ho ha fet amb
els de l'ensenyament públic?
Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quina quantitat d'euros deu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats a cadascun dels centres educatius de
Mallorca en concepte de dotació econòmica a dia 20 de gener de
2013?
Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

BL)
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.

Visites d'inspectors a centres (I).
Deute de la conselleria amb els centres educatius (II).
Quins criteris es van utilitzar per part dels inspectors
d'educació per visitar uns centres sí i altres no d'aquells que es
van adherir a la campanya "Enllaça i abraça el teu centre"?
Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

Quina quantitat d'euros deu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats a cadascun dels centres educatius de
Menorca en concepte de dotació econòmica a dia 20 de gener de
2013?
Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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BM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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RGE núm. 575/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a dades
d'atur. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 576/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
avantprojecte de llei de modificació de la Llei del bon govern
i la bona administració. (Mesa de 30 de gener de 2013).

Deute de la conselleria amb els centres educatius (III).
Quina quantitat d'euros deu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats a cadascun dels centres educatius
d'Eivissa en concepte de dotació econòmica a dia 20 de gener de
2013?
Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BN)
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.
Deute de la conselleria amb els centres educatius (IV).
Quina quantitat d'euros deu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats a cadascun dels centres educatius de
Formentera en concepte de dotació econòmica a dia 20 de gener
de 2013?
Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

RGE núm. 577/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de
turisme FITUR. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 578/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Virtudes
Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
inversions a la dessaladora de Formentera. (Mesa de 30 de
gener de 2013).
RGE núm. 579/13, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a avantprojecte de llei de garantia de la unitat de
mercat. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 580/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions formatives del SOIB. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 581/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a actuació al colAlegi públic Ángel Ruíz i Pablo d'Es Castell.
(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 582/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
telèfon d'ajuda a la infància. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 583/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
arxiu de la denúncia penal presentada contra el president de
la comunitat autònoma. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 584/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pujada
d'imposts. (Mesa de 30 de gener de 2013).

Ordre de Publicació
RGE núm. 572/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a modificació de la Llei de bon
govern. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 573/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-IniciativaverdsEntesa i Més per Menorca, relativa a targeta sanitària. (Mesa
de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 574/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a projecte de foment del transport públic. (Mesa de 30 de gener
de 2013).

RGE núm. 58513, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nous
imposts. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 586/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló
i Bennàssar, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei
de bon govern (I). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 587/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Llei de bon
govern (II). (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 588/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
descompte de resident. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 589/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluch Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a descompte de resident per al 2013. (Mesa de 30 de
gener de 2013).
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RGE núm. 592/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló,
diputada no adscrita, relativa a descomptes de resident. (Mesa
de 30 de gener de 2013).
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Dades d'atur.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quina valoració fa el vicepresident de les dades sobre atur
publicades recentment?

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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Modificació de la Llei de bon govern.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Què pretén el Govern de les Illes Balears amb la modificació
de la Llei de bon govern?
Palma, a 30 de gener de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Avantprojecte de llei de modificació de la Llei del bon govern
i la bona administració.
Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
de l'avantprojecte de llei de modificació de la Llei del bon
govern i la bona administració?
Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Targeta sanitària.
Quan pensa lliurar el Govern de les Illes Balears la targeta
sanitària, d'acord amb la taxa que s'està pagant?
Palma, a 30 de gener de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Fira de turisme FITUR.
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 oral davant Ple.
Projecte de foment del transport públic.
En què consisteix el projecte de foment del transport públic
dins el programa europeu "Seemore" posat en marxa pel Govern
de les Illes Balears?
Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

Quina valoració fa el conseller de Turisme i Esports de
l'assistència a FITUR?
Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Actuació al colAlegi públic Ángel Ruíz i Pablo d'Es Castell.

G)

Quina actuació pensa dur a terme la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats al colAlegi públic Ángel Ruíz i Pablo d'Es
Castell, a l'illa de Menorca?

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 Ple.

Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Manuel José Monerris i Barberá.

Inversions a la dessaladora de Formentera.
Quines inversions té previstes la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori a la dessaladora de Formentera?
Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

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 Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Telèfon d'ajuda a la infància.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Quin servei donarà el telèfon 116 111, d'ajuda a la infància,
que ha activat a les Illes Balears la Conselleria de Salut, Família
i Benestar Social?
Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Avantprojecte de llei de garantia de la unitat de mercat.
Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'aprovació pel Consell de Ministres de l'avantprojecte de llei de
garantia de la unitat de mercat?
Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Maria Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Arxiu de la denúncia penal presentada contra el president de la
comunitat autònoma.

I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Accions formatives del SOIB.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de l'arxiu,
per part de la Fiscalia de les Illes Balears, de les diligències
obertes a rel de la denúncia penal presentada pel Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca contra el
president de la comunitat autònoma de les Illes Balears?
Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

Com valora el Conseller d'Educació, Cultura i Universitats
les darreres accions formatives del SOIB?
Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

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 Ple.
Pujada d'imposts.
Podria explicar el Sr. Vicepresident per quin motiu manté
que una pujada d'imposts estimula l'economia?
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Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Descompte de resident.
Com valora el Sr. Conseller de Turisme i Esports la decisió
del Ministeri de Foment d'establir quantitats màximes
bonificables en el descompte de resident?

Nous imposts.
Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

Què pensa fer el vicepresident econòmic amb els nous
imposts?
Palma, a 29 de gener de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Llei de bon govern (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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Descompte de resident per al 2013.
Sr. President del Govern, pot garantir als ciutadans de les
Illes Balears que el descompte de resident es mantindrà com
fins ara durant l'any 2013?

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, per què rebaixa
el Govern la transparència, la participació, amb la proposta de
modificació de la Llei de bon govern?
Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Lourdes Aguiló i Bennàssar.

Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Francesca Lluch Armengol i Socías.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
P)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Llei de bon govern (II).
Sr. Conseller de Presidència, per què rebaixa el Govern les
exigències de control i transparència de l'administració i dels
càrrecs públics amb la reforma de la Llei de bon govern?
Palma, a 29 de gener de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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 Ple.
Descomptes de resident.
Com afectarà a l'illa de Formentera la decisió del Ministeri
de Foment d'establir quantitats bonificables en el descompte de
resident?
Palma, a 30 de gener de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)

Ordre de Publicació
RGE núm. 251/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a dragatge del port de Maó, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial.(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 252/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a vessament al mar de
contaminants, a contestar davant la Comissió de
Turisme.(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 417/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a fons insulars de cooperació 2013,
a contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 447/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
del concepte d'alt càrrec, a contestar davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.(Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 448/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a eliminació
del control sobre el patrimoni de càrrecs públics, a contestar
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.(Mesa de 30 de gener de 2013).

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Comissió de
Turisme.
Vessament al mar de contaminants.
Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears per
tal d'impedir el vessament al mar de contaminants que poden
agreujar encara més la dramàtica contaminació actual de
mercuri?
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 oral davant Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Fons insulars de cooperació 2013.
Quina és la previsió del Govern en relació amb l'aportació
als fons insulars de cooperació per al 2013?
Palma, a 24 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Comissió de
Turisme.

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 Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Dragatge del port de Maó.

Modificació del concepte d'alt càrrec.

Quines accions pensa dur a terme el Govern de les Illes
Balears per resoldre les mancances i els errors, posats de
manifest per les entitats Oceana i GOB, en l'estudi previ
d'anàlisi de sediments per al dragatge de port de Maó?

Per què proposa el Govern la modificació del concepte d'alt
càrrec als efectes compresos en la Llei de bon govern?

Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.
Eliminació del control sobre el patrimoni d'alts càrrecs.
Per què proposa el Govern l'eliminació del control sobre
l'increment patrimonial dels càrrecs públics que preveu la Llei
de bon govern?

RGE núm. 412/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a REB i descompte de resident, a
tramitar pel procediment d'urgència. (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 428/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport de la petició del Govern de les Illes Balears del
manteniment de l'actual sistema de bonificació per als
residents en transport aeri i marítim, a tramitar pel
procediment d'urgència. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 438/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a rebuig de l'establiment de quantitats màximes
bonificables en el descompte de resident. (Mesa de 30 de gener
de 2013).

Palma, a 28 de gener de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
RGE núm. 345/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a finançament del dèficit de
sanitat i educació. (Mesa de 30 de gener de 2013).

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Finançament del dèficit en sanitat i educació

RGE núm. 349/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la declaració de Menorca Cultura Talaiòtica com a
patrimoni mundial de la UNESCO. (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 351/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport a la proposta del Govern de les Illes Balears de
desclassificació de Son Bonet com aeròdrom d'interès general.
(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 377/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millor finançament de Balears i més inversions per part del
Govern de l'Estat. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 379/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a impuls a la creació d'una mesa de diàleg permanent del
Govern de les Illes Balears amb les associacions i el colAlectiu
d'autònoms de les Illes Balears. (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 380/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a prevenció de seguretat en el Camí de Cavalls de Menorca.
(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 381/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a fons de seguretat pública. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 396/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a imposts sobre dipòsits bancaris.
(Mesa de 30 de gener de 2013).

El Parlament de les Illes Balears ha manifestat en reiterades
ocasions que les competències en matèria d’educació i de sanitat
des de l’Estat a les Illes Balears varen ser assumides amb una
dotació econòmica insuficient, provocant un dèficit de
finançament a la comunitat autònoma.
Tant és així que, als comptes de la CAIB hi consta, contret
i pendent de pagament, des de la liquidació del pressupost de
2004, la quantitat de 582.654.480 euros corresponent a la
quantificació feta pel Govern de les Illes Balears, amb la
cobertura legal de la disposició addicional quarta de la Llei
7/2004, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la CAIB
per al 2005, precisament per cobrir el finançament del dèficit de
les competències de sanitat i educació.
Aquest dèficit, a dia d’avui, encara no ha estat reconegut per
part de l’Estat, i no ens consta que hagi estat reclamat des de les
Illes Balears. De fet, a l’informe que envià Vicepresidència
reclamant els deutes de l’Estat amb la CAIB no hi figura.
Avui, les enormes dificultats de tresoreria de l’administració
autonòmica, i el fet que a altres comunitats ja se’ls ha reconegut
el deute històric, exigeixen el reconeixement immediat del deute
per part de l’Estat.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca proposa la següent
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Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat a iniciar urgentment les gestions
amb la finalitat de:
1. Reconèixer immediatament el deute de 582.654.480 euros
amb les Illes Balears pel dèficit de finançament del traspàs
de competències en matèria de sanitat i educació.
2. Que el Govern de l’Estat faci efectiu el pagament,
almenys en part, dins l’exercici pressupostari 2013.
Palma, a 17 de gener de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

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

Ateses la importància i la repercussió que tindrà aquesta
declaració de Menorca Cultura Talaiòtica com a Patrimoni
Mundial de la Unesco, el Grup Parlamentari Popular presenta
aquesta
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata la vàlua i la
importància patrimonial dels monuments talaiòtics de Menorca
per al coneixement de la cultura megalítica i com a atractiu per
al turisme cultural d’aquesta illa.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a les gestions iniciades pel Consell de Menorca adreçades a
aconseguir la declaració de Menorca Cultura Talaiòtica com a
Patrimoni Mundial de la Unesco.
3. El Parlament de les Illes Balears demana al Ministeri
d’Educació, Cultura i Esports que doni suport a la candidatura
de Menorca Cultura Talaiòtica davant la Unesco per obtenir la
seva aprovació.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.

Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Suport a la declaració de Menorca Cultura Talaiòtica com a
patrimoni mundial de la UNESCO
La gran riquesa del patrimoni historicoartístic i cultural de
Menorca consta de restes, monuments i manifestacions de
diferents èpoques, cultures i civilitzacions, tota vegada que
aquesta illa, per la seva estratègica situació al centre de la
Mediterrània occidental, ha viscut i rebut la influencia de
nombrosos canvis culturals.
En aquest extraordinari patrimoni sobresurt, pel seu gran
nombre d’elements i també pel fet de comptar amb monuments
propis com la taula, la cultura talaiòtica menorquina.
L’existència, a tota la geografia de Menorca, de poblats,
talaiots, navetes, coves d’enterrament, sales hipòstiles i molts
altres elements, que han estat objecte de catalogació, excavació
i investigació, han motivat que l’illa sigui coneguda com un
veritable museu a l’aire lliure. També cal esmentar els jaciments
que a dia d’avui encara romanen inèdits, i que han de ser objecte
d’estudi.
Els principals monuments talaiòtics de Menorca -alguns amb
projecció exterior com la Naveta des Tudons de Ciutadella, la
taula i talaiot de Trepucó (Maó), i el poblat de Torre d'En
Galmés (Alaior)- ben senyalitzats i amb adequat accés, han
esdevingut un dels principals atractius per promocionar
Menorca com a destinació per al turisme cultural, juntament
amb el turisme de natura i el turisme actiu, avui ja reconeguts
pel fet de ser aquesta illa Reserva de la Biosfera.
Des de fa mesos, el Consell de Menorca impulsa, juntament
amb la Direcció General de Cultura del Govern de les Illes
Balears, la declaració de la candidatura Menorca Cultura
Talaiòtica com a Patrimoni Mundial de la Unesco; que ja ha
superat dues fases de la tramitació per aconseguir aquest
reconeixement: l’aprovació pel Consell de Patrimoni Artístic i
després pel grup de treball sobre el Patrimoni Mundial, del
Ministeri d’Educació, Cultura i Esports.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Suport a la proposta del Govern de les Illes Balears de
declassificació de Son Bonet com a aeròdrom d'interès general
L'aeròdrom de Son Bonet està situat al terme municipal de
Marratxí, amb una superfície de 80.000 m2, posseeix una pista,
quatre hangars, oficines, magatzems i aules, i és accessible per
transport públic i carretera.
Usat des dels anys vint, l'any 1959 es trasllada el trànsit
comercial a Son Sant Joan, forma part de la xarxa d'aeroports
d'Aena, classificat de tercera categoria o grup 3, presta servei
fonamentalment per a aviació civil no comercial, d'horari diürn,
sense servei de control, ni per a passatgers, i és bàsicament
trànsit nacional i estacional d'estiu.
En les seves instalAlacions estan situades i presten servei
empreses del sector aeronàutic, entre les quals destaquen escoles
privades de pilots, empreses d'helicòpters, de fotografia aèria,
de vols turístics i esportius, empreses de manteniment
d'aeronaus i l'empresa de subministrament de combustible,
també hi tenen la seva base aeronaus del servei d'extinció
d'incendis del Govern, a més d'instalAlacions de la Guàrdia Civil
i el Consell Insular de Mallorca, havent-hi també empreses de
serveis complementaris, com les asseguradores d'aeronaus i de
les activitats que allí es duen a terme.
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Des del començament de legislatura una de les inquietuds
que el sector va traslladar al Govern va ser que hi havia marge
per optimitzar l'ús de Son Bonet, en el seu vessant aeroportuari
i de les seves instalAlacions de serveis complementaris i
esportives.
Per això, des del primer moment, el Govern va recollir tal
inquietud i en el paquet de mesures aeroportuàries que el
conseller de Turisme va lliurar a la ministra de Foment el 24 de
gener, nouvinguda al seu ministeri, hi constava la
desclassificació de l'aeròdrom de Son Bonet, a més des de la
Conselleria de Turisme, posteriorment, es van remetre tres
comunicacions reiterant la inquietud que l'aeròdrom de Son
Bonet fos desclassificat i traspassat a la nostra comunitat
autònoma.
Tals comunicacions van ser motivades per la decisió que
Aena Aeroports va fer pública a la fi del passat mes de juny
d'una adequació horària de la seva activitat aeroportuària,
segons el Pla Nacional d'Eficàcia Aeroportuària del Ministeri de
Foment, que afecta 17 aeroports i 2 heliports, per assegurar la
seva viabilitat i reduir les pèrdues, contribuint a minorar el
deute acumulat trobat en Aena.
Després de publicar-se en l'AIP, van entrar en vigor els nous
horaris d'aeroports del grup 3, entre ells Son Bonet, així per a
altres horaris d'operacions, prèvia petició, s'atendrien de forma
puntual.
La Direcció General de Ports i Aeroports del Govern va
remetre, el 9 de juliol i el 27 de juliol passats, amb Registre
General de Sortida núm. 8.470 i 10.147, respectivament, escrits
adreçats a Aena destacant la importància d'aquest aeròdrom i el
manteniment del seu horari per a la nostra comunitat, entre
altres motius, per afavorir la connectivitat, a causa de la nostra
insularitat, solAlicitant que es deixés en la mateixa situació
horària que tenia fins a aquest moment.
Després de la decisió d'Aena Aeroports des de la Conselleria
de Turisme es van mantenir diverses reunions amb representants
d'empreses allí situades i amb representants dels sindicats dels
treballadors de l'aeroport.
De tals reunions la Conselleria de Turisme treu diverses
conclusions, entre elles, que el 90% dels alumnes de les escoles
de vol són no residents, nacionals i estrangers, d'alt poder
adquisitiu, per la qual cosa no solament repercuteixen
directament en les acadèmies d'aviació, sinó que també fan ús
de la nostra oferta hotelera i complementària, ja que és una
entrada d'usuaris d'alt poder adquisitiu, i hi ha la possibilitat
d'optimitzar la pròpia operativa aeroportuària, així com
l'explotació dels hangars i instalAlacions complementàries, a més
de la inquietud de situar en les seves instalAlacions un museu
aeronàutic.
Per tot això la Conselleria de Turisme considerà que era
possible un nou enfocament del tema, i així es va comunicar a
Aena i al Ministeri de Foment, cal destacar que en això el
Govern va acompanyat, així l'hi han fet saber per escrit, del
sector empresarial situat a Son Bonet, del ColAlegi Oficial i
Associació d'Enginyers Tècnics Aeronàutics, d'usuaris i
treballadors de Son Bonet i de la Reial Federació Aeronàutica
Espanyola.

Des del Govern es pretén fer un pas més cap al manteniment
de l'activitat de Son Bonet, similar al que ha decidit Aena per a
alguns aeròdroms peninsulars, que a més no donen cobertura
insular, així la desclassificació va en aquesta línia, optimitzar la
gestió de la instalAlació aeroportuària, que redundarà en un
augment de l'activitat empresarial, el manteniment i l'ampliació
de llocs de treball i la millora de la nostra connectivitat.
Per tot això, el Grup Parlamentari del Partit Popular presenta
la següent
Proposició no de llei
El Parlament dels Illes Balears, atesa la importància
d'aquesta, dóna suport a la desclassificació de Son Bonet com
a aeròdrom d'interès general proposada pel Govern dels Illes
Balears.
Palma, a 16 de gener de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Millor finançament de Balears i més inversions per part del
Govern de l'Estat
Exposició de motius
El passat dia 9 de juliol el president del Govern, Sr. José
Ramón Bauzá, es va reunir amb el Ministre d’Hisenda, Sr.
Cristóbal Montoro, per fer-li arribar tot un llistat de
reivindicacions quant a la millora del finançament de la
comunitat i la importància de comptar amb més inversions de
l’Estat a les Illes Balears.
Hem de tenir en compte que en els pressuposts generals de
l’Estat es va establir una important rebaixa de les inversions de
l’Estat a la nostra comunitat, en concret quasi 75 milions
d’euros menys que l’any anterior, un 45,04% menys respecte de
2012. Tampoc no s’hi va incloure cap partida corresponent a les
inversions estatutàries i va deixar reduïts a la meitat els
convenis de carreteres que, en el seu conjunt, per a les Illes
Balears sumaven un import de 64,5 milions d’euros i que ha
quedat fixat en només 34,3 milions.
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Una disminució en les inversions ben significativa que té
molt a veure amb la situació d’extrema precarietat en què el nou
govern de l’Estat s’ha trobat els comptes públics després dels
governs del president Sr. Rodríguez Zapatero. Una situació molt
difícil, amb un dèficit públic de més de 90.000 milions d’euros,
el que significa un 8,91% sobre el PIB, i amb serioses dificultats
de finançament, amb una prima de risc excessivament elevada.
Comprenent que la situació heretada pel Govern central
obliga forçosament a haver de fer ajusts importants i, per tant,
és lògic que les partides d’inversions es vegin disminuïdes, no
obstant això, el Govern de les Illes Balears no pot deixar de fer
les reivindicacions que són justes per a les nostres illes.
Les Illes Balears ocupen encara els darrers llocs de l’Estat
pel que fa al finançament per càpita i, per tant, és de justícia que
des del Govern es continuï reclamant que la nostra comunitat se
situï a la mitjana estatal i es corregeixi així un desequilibri
històric.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
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Els professionals i colAlectius englobats en la denominació
de l'autònom, això és, aquell treballador que realitza les seves
tasques professionals i mercantils per compte propi, representen
un gran colAlectiu imprescindible per al teixit productiu i
empresarial de les Illes Balears.
Espanya tanca el tercer trimestre de 2012 com a cinquè país
d'Europa que més autònoms crea. De desembre de 2011 a
setembre de 2012, Espanya va guanyar concretament 106.200
autònoms, la qual cosa va suposar un creixement del 3,7%,
enfront de l'1,3% registrat, de mitjana, a Europa, segons dades
d'Eurostat, a 30 de setembre de 2012, valorats per la Federació
Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms, ATA. En
els nou primers mesos de 2012 Europa ha sumat 433.400
emprenedors.
En les Illes Balears, la xifra de treballadors autònoms ha
passat de decréixer una mitjana d'un 13,5% en 2010, en 2011,
Balears va ser la segona comunitat que major percentatge de
treballadors per compte d'altri va perdre amb un -1,8%, és a dir,
1.437 autònoms menys.
El 2012 la situació ha canviat i Balears va tancar l'últim any
per sobre del 10% positiu, en la creació d'ocupació autònoma,
segons les dades ofertes per ATA.

1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport al
Govern de les Illes Balears en la seva constant reivindicació
d’una millora substancial en el finançament de la nostra
comunitat autònoma i insta el Govern central a treballar per tal
que les Illes Balears aconsegueixin de l’Estat un finançament
per càpita que estigui, com a mínim, en la mitjana nacional.

A Espanya, a més, els autònoms ocupadors creixen quatre
vegades més que la mitjana europea. És per això que la
importància del suport institucional al colAlectiu i la creació de
més mecanismes de diàleg i contacte permanent, es fa ara més
necessari que mai.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a continuar reivindicant una nova llei de
finançament de les comunitats autònomes que modifiqui l’actual
finançament que s’ha demostrat injust i perjudicial per a les Illes
Balears.

És per això que, a fi de dur a terme aquelles accions
necessàries per a la defensa dels interessos dels ciutadans de les
Illes Balears i d'acord al que es disposa als articles 172 i
correlatius del Reglament del Parlament el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent

3. El Parlament de les Illes Balears felicita el Govern de les
Illes Balears i, en particular, el seu president, per haver
aconseguit el compromís del Govern de l’Estat de pagament de
92 milions d’euros dins l’any 2013, corresponent al conveni de
carreteres, un import que el govern del Sr. Rodríguez Zapatero
es va negar a pagar i el govern del Sr. Francesc Antich a
reclamar, a pesar d’haver-hi dues sentències judicials
favorables.

Proposició no de llei

Palma, a 22 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a crear una Mesa de diàleg permanent amb les
associacions i el colAlectiu d'autònoms de les Illes Balears.
Palma, a 22 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

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

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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Impuls a la creació d'una mesa de diàleg permanent del Govern
de les Illes Balears amb les associacions i els colAlectius
d'autònoms de les Illes Balears

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Prevenció de seguretat en el Camí de Cavalls de Menorca
La Conselleria d'Administracions Públiques és l'òrgan de
l'Administració de la comunitat autònoma dels Illes Balears que
té atribuïdes les competències en matèria d'emergències i de
protecció civil mitjançant la Direcció General d'Interior,
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Emergències i Justícia, tal com estableix l'article 2.7.b) del
Decret 12/2011 del president del Govern dels Illes Balears.

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

Entre les competències atribuïdes a la Conselleria
d'Administracions Públiques en matèria d'emergències, podem
destacar tant la d'assegurar la coordinació adequada de les
intervencions en les emergències, d'acord amb l'article 23 de la
Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències de les
Illes Balears, així com la de la de gestió d'emergències de la
Illes Balears, la de coordinar l'actuació dels diferents serveis i
promoure formes de colAlaboració entre les administracions per
a la prestació associada dels diferents serveis, en virtut de la
Llei 3/2006, de 30 de març.
En relació amb les emergències susceptibles de produir-se
a l'illa de Menorca, últimament estan adquirint especial
importància les produïdes en el conegut com Camí de Cavalls,
per causa de les dificultats que presenta el terreny, entre altres.
Aquest camí té un recorregut de 185 km que fa la volta a
l'illa pel seu litoral i constitueix un element de valor paisatgístic
per a Menorca, la qual cosa fa que cada vegada sigui més
transitat per residents i visitants.
Aquest camí suposa un important interès patrimonial per a
la illa i per la seva fisonomia es fa necessari que l'esmentada
conselleria de la comunitat autònoma, competent en la
coordinació d'emergències i el mateix Consell Insular de
Menorca, com a titular del dret real de la servitud de pas,
colAlaborin per potenciar la seguretat del Camí de Cavalls.
En aquest sentit ambdues administracions han subscrit un
conveni de colAlaboració per a l'assessorament tècnic en matèria
d'emergències, amb l'objectiu de prevenir incidents susceptibles
de produir-se en el camí esmentat.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears reconeix el compromís del
Govern dels Illes Balears mitjançant la colAlaboració amb el
Consell Insular de Menorca a posar mitjans que facin que el
recorregut del Camí de Cavalls sigui molt més segur i l'insta a
la constitució i la posada en funcionament del Comitè de
Seguiment establert en la clàusules del Conveni per a
l'assessorament tècnic sobre la ruta del Camí de Cavalls.
Palma, a 23 de gener de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Fons de seguretat pública
La realitat socioeconòmica dels municipis de les Illes
Balears demana un replantejament global de l'actual model de
coordinació policial. Cal avançar cap a un model que aporti
estabilitat i s'orienti a la millora de la prestació del servei
policial i de seguretat dels ciutadans i d'aquelles persones que
ens visiten, ja que les nostres illes són una important destinació
turística.
Un dels pilars fonamentals d'aquest nou model haurà de ser
el Fons de Seguretat Pública, fons d'ajudes específic destinat a
la millora de la seguretat pública, que es troba regulat a l'apartat
c) de l'article 205.3 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears, modificat per la
disposició final 14a de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la CAIB per a l'any 2013.
El Fons de Seguretat Pública s'haurà de centrar a impulsar
l'estabilitat i l'adequació en la prestació dels serveis de policia,
a millorar la coordinació de les policies locals i a l'adopció de
mesures per promoure la qualitat dels serveis policials.
Per dur-ho endavant s'hauran de tenir en compte uns criteris
determinats per donar resposta tant a aquells municipis que
tenen dificultats per fer front als serveis bàsics que corresponen
a les policies locals, com a aquells municipis que disposen de
més mitjans però que han de fer front a la gran afluència
turística que es produeix al seu àmbit territorial municipal en
concret.
El Decret mitjançant el qual s'aprovi el Fons de Seguretat
Pública haurà de fixar els criteris per al repartiment del Fons de
Seguretat Pública entre els diferents municipis, tenint en compte
el fet diferencial de Palma de Mallorca, i el repartiment
equitatiu a la resta dels municipis de les illes, segons les seves
mancances i les seves necessitats.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears dóna el seu suport als
treballs fets pel Govern de les Illes Balears per tal que el Decret
del Fons de Seguretat Pública de les Illes Balears sigui una
realitat a la nostra comunitat autònoma.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que aprovi i desenvolupi el Decret del Fons de
Seguretat Pública per tal que les administracions públiques
locals puguin comptar amb els recursos econòmics oportuns per
garantir l'eficiència dels serveis que han de prestar les policies
locals i la millora de la seguretat pública en els municipis de les
Illes Balears.
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Palma, a 23 de gener de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a derogar l’Impost sobre els Dipòsits en les Entitats de crèdit.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear l’Impost sobre els Dipòsits en les Entitats
de crèdit, una vegada derogat l’estatal.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Palma, a 24 de gener de 2013.
La diputada:
Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Impost sobre dipòsits bancaris
I)
L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, a l’article 123,
estableix que el sistema d’ingressos de la comunitat autònoma
de les Illes Balears ha de garantir els recursos financers que
assegurin el finançament suficient per a l’exercici de les
competències pròpies en la prestació del conjunt de serveis
públics assumits.
Però és un fet comprovat que les Illes Balears mai no han
tengut els recursos suficients, ja que principalment els diferents
sistemes de finançament autonòmic sempre han castigat la
nostra comunitat fins al límit d’un autèntic espoli fiscal.
Sense renunciar a continuar reclamant un sistema de
finançament just per a les Illes Balears, l’actual situació de crisi,
de baixada d’ingressos i la insistència dels governs del Partit
Popular de reduir dràsticament el dèficit a costa de fer perillar
els serveis públics necessaris per a la cohesió i el benestar
social, així com les necessàries polítiques d’incentivació
econòmica, és obligat cercar noves fonts d’ingrés.
Recentment, mitjançant la Llei 16/2012, de 27 de desembre,
per la qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a la
consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat
econòmica, amb la introducció d’una esmena del Grup Popular
al Senat durant la tramitació de la llei, l’Estat ha creat l’impost
sobre els dipòsits en les entitats de crèdit, però amb un tipus de
gravamen del 0%, impedint d’aquesta manera que les
comunitats autònomes el poguessin crear i, fins i tot, que les que
ja l’havien aplicat des de fa temps (Extremadura, Canàries o
Andalusia) el puguin continuar cobrant.
Aquest fet és una clara demostració de la deslleialtat entre
administracions i, sobretot, de deslleialtat amb la ciutadania que
pateix retallades de drets i de serveis perquè els governs
disminueixen les partides de despesa, i són incapaces d’aportar
nous ingressos.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, proposa la següent

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.
Dia 22 de gener de 2013 surt a llum pública un estudi
encomanat pel Ministeri de Foment, i conegut pel Govern de les
Illes Balears, segons el qual el descompte de resident que
actualment s'aplica podria tenir una limitació màxima d'entre els
70 i 100 euros. Una nova regulació que suposa incrementar el
preu dels bitllets, en especial per a aquells usuaris que compren
el bitllet a darrera hora, en dies d'especial demanda o en
trajectes amb escala.
És incomprensible que mentre tota la societat balear reclama
millores en el preu i en la freqüència de les connexions entre
illes i entre aquestes i la península, els governs estatal i
autonòmic “estudiïn”, encara que sigui en un “estudi de treball”,
la possibilitat de disminuir l'aportació de l'Estat en la
bonificació del bitllet.
Fa pocs mesos, arran de la tramitació del pressupost de
l'Estat per al 2013, ja es va qüestionar el manteniment de la
partida i del model del descompte de resident fins aleshores
vigent. En aquell context va aparèixer l'eterna frase dubitativa
“segons la disponibilitat pressupostària”, a partir de la qual tot
podia canviar depenent de les prioritats del Govern central. En
aquests moments, l'esmentat nou estudi posa de manifest que el
Govern de l'Estat segueix en el seu objectiu polític de disminuir
l'aportació pública al descompte de resident.
Per altra banda, l'Estatut d'Autonomia aprovat el 2007
estableix en la disposició addicional sisena la necessitat d'un
règim especial insular de les Illes Balears en el qual es reculli el
fet específic i diferencial en relació amb la insularitat.
És evident que la connectivitat, els preus i les freqüències
dels vols són elements de primer ordre en el fet singular de
l'arxipèlag balear, i que per tant han de ser objecte d'una
regulació i un finançament específics a través del REB.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears constata i rebutja la
deslleialtat del Partit Popular i del Govern de l’Estat amb les
comunitats autònomes i amb la ciutadania, en crear l’Impost
sobre els Dipòsits en les Entitats de crèdit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca presenta aquesta proposició no de llei amb
els següents acords de resolució:
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu rebuig
a la decisió del Ministeri de Foment d'encomanar un estudi
sobre un nou model de gestió del descompte de resident que
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contempli, entre altres possibilitats, l'increment del preu final
del bitllet dels residents a les Illes Balears.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a garantir l'aportació pressupostària necessària per mantenir
l'actual model de descompte de resident del 50%.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a tramitar amb la major celeritat possible, d'acord amb la
voluntat i els criteris manifestats pel Parlament de les Illes
Balears, una llei del règim especial balear que reculli les actuals
necessitats de transport aeri com a elements específics i
diferencials de la insularitat de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Palma, a 24 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

El transport aeri i marítim son matèries estratègiques per a
les nostres illes, com a úniques vies de comunicació pel que fa
al trànsit de passatgers i mercaderies.
La finalitat d’aconseguir una baixada de les tarifes no es pot
sustentar amb una càrrega cap al resident, i és adient l’estudi
d’altres mesures que no sigui la modificació del sistema actual
de descompte per als residents.
Aquest Govern de les Illes Balears té un clar compromís per
millorar tot el que fa a la nostra connectivitat aèria i marítima,
comptant amb els agents i operadors del sector implicat.
La Conselleria de Turisme i Esports es va posar a treballar
des del primer moment en diverses línies d’actuació dins dels
diferents àmbits del transport aeri i marítim, desenvolupant unes
politiques que garanteixen un transport aeri i marítim adient que
doni vertadera resposta a les necessitats de desplaçament,
destacant la seva contínua reivindicació dels interessos de la
nostra comunitat autònoma, amb la implicació del president
Bauzá en l’activitat davant el Govern central i els sectors
implicats.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta, amb solAlicitud de tramitació pel
procediment d'urgència, la proposició no de llei següent perquè
sigui tramitada davant Ple.
Suport a la petició del Govern de les Illes Balears del
manteniment de l'actual sistema de bonificació per als residents
en transport aeri i marítim
Motivació del procediment d'urgència: Per tal de tenir un
pronunciament de la cambra atesa la gran transcendència per als
interessos de la nostra comunitat autònoma que suposa
l’assumpte a tractar.
La insularitat com a fet diferenciador dels territoris no
peninsulars determina la necessitat que l’Estat garanteixi
mesures mitigadores que igualin aquests residents a la resta dels
ciutadans de l’Estat, per garantir la connectivitat dels residents
dels territoris no peninsulars i, en conseqüència també, la seva
cohesió territorial.
Així queda reflectit a l’article 138 de la Constitució i també
a la disposició addicional sisena del nostre Estatut
d’Autonomia.
D’aquesta manera, el títol primer, anomenat Transport i
Comunicació, articles 3 a 10, de la Llei 30/1998, del règim
especial insular, possibilita un sistema de bonificació i
compensació del fet insular en matèria de transport, que es
tradueix, amb el pas del temps, en l’actual descompte de
resident d'un 50% del preu del bitllet dels serveis regulars del
transport aeri i marítim, palAliant la manca de disponibilitat
d’altres mitjans de transport.
Fins i tot, el Llibre Blanc Europeu del Transport obliga a
aplicar mesures per palAliar els desavantatges de les regions
insulars, a més a més, el Tractat d’Amsterdam exigeix que la
liberalització del transport aeri s’acompanyi de garanties per a
les regions insulars.

Per això davant la possibilitat de l’aplicació d'una tarifa
màxima bonificable a l’actual sistema de descompte per a
residents a les nostres illes, el Govern de les Illes Balears
treballa en la defensa dels interessos dels nostres ciutadans i per
tal que aquest sistema de bonificació es mantengi com fins ara.
Al respecte ha de quedar ben clar que el Govern de les Illes
Balears no ha negociat ni acceptat cap proposta del Govern de
l’Estat al respecte, fins i tot d’això no s’ha produït cap proposta
concreta.
A més hem de recordar que els pressuposts generals de
l’Estat per a l’any 2013 inclouen una partida pressupostària de
269,048 milions d’euros per al transport aeri i de 45,430 milions
d’euros per al transport marítim que garanteixen la cobertura
econòmica de l’actual sistema de bonificació per a tots els
residents dels territoris no peninsulars.
Per tot això, el Grup Parlamentari del Partit Popular,
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de
les Illes Balears en la seva petició al Govern de l’Estat del
manteniment de l’actual sistema de bonificació per als residents
de les Illes Balears en el transport aeri i marítim, així com
constata la seva gran importància per a la nostra comunitat
autònoma.
Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

BOPIB núm. 84 - 1 de febrer de 2013
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

4327

Per tot açò el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

K)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
Rebuig de l'establiment de quanties màximes bonificables en el
descompte de resident
La bonificació per motiu de residència de les tarifes del
transport aeri és un instrument per satisfer, tot i que de manera
parcial i insuficient, el dret dels ciutadans i les ciutadanes de les
Illes Balears a disposar d’una connectivitat aèria i marítima
justa d’acord a la condició insular que ens limita la capacitat
d’accés, en condicions d’igualtat d’oportunitats, al
desenvolupament econòmic i social.
L’actual bonificació del 50% de les tarifes ha estat
conseqüència d’una llarga reivindicació social i política que
avui es veu greument amenaçada per les decisions adoptades pel
Govern del Sr. Rajoy i per les majories parlamentàries al
Congrés i el Senat del Partit Popular.
La disposició addicional tretzena dels Pressuposts Generals
de l’Estat per a 2013 autoritza la ministra de Foment a fixar
mitjançant una ordre ministerial unes quantitats màximes
bonificables pel que fa al dret dels ciutadans i les ciutadanes de
les Illes Balears a percebre un 50% de descompte sobre les
tarifes del transport aeri i marítim amb la península així com, en
el cas del transport aeri, també entre les illes de la nostra
Comunitat. Pel que fa al transport marítim entre illes, la
quantitat bonificable pel Ministeri de Foment s’estableix en el
25% de la tarifa.
La majoria parlamentària del Partit Popular va rebutjar tant
en el Congrés dels Diputats com en el Senat totes les esmenes
presentades pels grups de l’oposició que instaven la modificació
o la supressió de l’esmentada disposició addicional dels
pressuposts generals d’enguany.
La ministra de Foment, així com alts càrrecs del ministeri,
han afirmat reiteradament i de manera pública, tant en seu
parlamentària com a través dels mitjans de comunicació, la
intenció del Govern d’usar la prerrogativa que els atorga
l’esmentada disposició addicional i limitar el dret al descompte
de resident dels ciutadans de les Illes Balears.
La intenció de limitar el descompte per part del Ministeri de
Foment, no desmentida, ha generat una gran alarma social atesa
la importància cabdal de la connectivitat aèria i marítima a la
nostra comunitat. Així mateix, diverses manifestacions
públiques de destacats responsables del Partit Popular, que han
dit que consideren innegociable el descompte o bé han afirmat
desconèixer les intencions concretes del Ministeri, contrasten
amb les d’altres destacats dirigents i membres del Govern de les
Illes Balears que han parlat de diverses xifres possibles i
d’intencions encara no consumades per part de la ministra de
Foment. La confusió creada no ha fet més que augmentar la
preocupació per les intencions del Ministeri que lesionaria
greument els interessos econòmics i socials de les ciutadanes i
ciutadans de les Illes Balears.

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva postura
de total claredat i fermesa davant el Ministeri de Foment i el
Govern Central en contra de qualsevol retallada o reducció dels
drets que actualment tenen els ciutadans de les Illes respecte de
les tarifes aèries i les subvencions com a residents a l'arxipèlag.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a mantenir una postura ferma davant el Ministeri
de Foment i el Govern central en contra de qualsevol retallada
o reducció dels drets que actualment tenen els ciutadans de les
Illes respecte de les tarifes aèries i les subvencions com a
residents a l'arxipèlag.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a mantenir l'actual sistema de subvencions a les tarifes aèries
per als ciutadans de les Illes Balears, entenent que és la
principal compensació que tenen com a residents a un territori
insular i que la seva supressió o reducció suposaria augmentar
l'aïllament natural que suposa residir a les Illes.
Palma, a 28 de gener de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 253/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a paga extraordinària de
desembre de 2012, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 254/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a modificació de la Constitució
per facilitar mecanismes de democràcia directa, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 255/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a dragar el Port de Maó, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 256/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a actes del Dia de les Illes Balears
2013, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 257/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a derogació de la Llei de l'indult,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 30 de gener de 2013).
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RGE núm. 350/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a suport adhesió al 20è aniversari de la declaració de Menorca
com a reserva de la biosfera, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
30 de gener de 2013).
RGE núm. 376/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures del Govern de les Illes Balears per al reconeixement
i la compensació de la insularitat, amb tramitació davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 30 de gener de
2013).
RGE núm. 406/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a aplicació de l'IVA súper reduït al pa sense gluten apte per als
pacients celíacs, amb tramitació davant la Comissió de Salut.
(Mesa de 30 de gener de 2013).
RGE núm. 407/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a instància al Govern per desenvolupar iniciatives de
prevenció de l'obesitat entre els infants i joves de les nostres
illes, amb tramitació davant la Comissió de Salut. (Mesa de 30
de gener de 2013).
RGE núm. 414/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a reforma de la legislació
electoral, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 30 de gener de 2013).

Davant totes aquestes peticions, la institució del Defensor
del Poble va emetre unes recomanacions prenent en
consideració la doctrina del Tribunal Constitucional en relació
amb les retallades retributives aplicades al personal del sector
públic, entre les quals la primera és “Que se interpreten las
previsiones del Real Decreto-ley en lo referido a la supresión
de la paga extraordinaria o equivalente del mes de diciembre
de 2012, de acuerdo con la doctrina constitucional a que antes
se ha hecho referencia, restringiendo su aplicación a la
cuantía no devengada de la misma referida al momento en que
se publicó la medida”. És a dir, que considera que la supressió
de la paga extraordinària del mes de desembre als funcionaris ha
de ser proporcional, i s’ha d’aplicar a partir de dia 15 de juliol
de 2012 quan s’aprovà la norma que estableix i regula aquesta
mesura, ja que una part de la paga suprimida correspon a un
període de temps ja realitzat.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a fer efectiva la part corresponent de la paga
extraordinària que correspon al temps treballat dins l'any 2012
fins a la publicació del Reial Decret Llei 20/2012.
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

RGE núm. 415/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a protecció i ampliació del Parc
Nacional de Cabrera, amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 30 de gener
de 2013).
RGE núm. 416/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a club nàutic de S'Arenal, amb
tramitació davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 30 de gener de 2013).
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Modificació de la Constitució per facilitar mecanismes de
democràcia directa

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Paga extraordinària de desembre de 2012
Des de la publicació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, la defensora del Poble ha rebut
milers d’escrits en els quals se solAlicita la mediació d’aquesta
institució per evitar que siguin conculcats drets recollits a
l’actual ordenament jurídic.
La immensa majoria dels citats escrits expressen el seu
desacord amb la supressió de la paga extraordinària així com de
la paga addicional del complement específic, o pagues
addicionals equivalents, del mes de desembre del 2012.

La desmotivació política, l’allunyament dels ciutadans dels
afers públics i la baixa participació electoral, són fenòmens
creixents i inquietants. I això succeeix quan més ha augmentat
el nivell educatiu, quan més expressions d’opinió i debat hi ha
a Internet, i quan més persones participen en entitats cíviques i
reivindicacions de tot tipus. Tot això ens hauria de fer
reflexionar sobre si és la participació ciutadana la que està en
crisi o la vitalitat del sistema polític per donar resposta a allò
que reclama la ciutadania.
Els darrer temps s'han multiplicat les manifestacions socials
i polítiques que demanen una major democràcia participativa i
aprofundir a l’article 23 de la Constitució que estableix que la
ciutadania té dret a participar en les decisions polítiques, bé
directament o mitjançant el seus representats. Demanen més
facilitats perquè els ciutadans i les ciutadanes tenguin accés a la
presa de decisions, ampliant les possibilitats d’expressar el seu
parer als òrgans de democràcia representativa. És una demanda
digna de ser atesa.
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L’article 87.3 de la Constitució recull la iniciativa legislativa
popular prèvia presentació almanco de 500.000 signatures,
previsió que fou desenvolupada per la Llei Orgànica 3/1984
(modificada per la LO 4/2006, de 26 de maig). És un nombre
excessiu per facilitar la participació, per la qual cosa s’hauria de
rebaixar a la meitat, o, com a màxim, a l’1% del cens electoral.
Per altra banda, l’article 92 de la Constitució contempla el
referèndum “consultiu” i es remet a una regulació per llei
orgànica, mentre que l’article 149.32 reserva a l’Estat la
competència d’autoritzar la convocatòria de consultes populars
per vida de referèndum, una precaució que, per excessiva,
esdevé poc democràtica.
L’aprofundiment en les fórmules de democràcia directa
passa perquè les comunitats autònomes, els consells insulars i
els ajuntaments puguin consultar els ciutadans sense haver de
requerir autoritzacions del Consell de Ministres.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a debat la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que iniciï el procediment de reforma constitucional de l’article
87.3 en el sentit de reduir a 250 mil les signatures necessàries
per iniciar una iniciativa legislativa popular.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que iniciï el procediment de reforma constitucional per
modificar l’article 92 en el sentit d’introduir la iniciativa
ciutadana per a la convocatòria de referèndums, que haurà de
venir avalada almenys pel 3 % del cens electoral, i que prevegi
les condicions per al seu caràcter vinculant.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
que iniciï el procediment de reforma constitucional per derogar
l’apartat 32 de l’article 149.
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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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
comissió.
Dragat del port de Maó
L’any 2009, Autoritat Portuària va presentar un projecte de
dragat del port de Maó amb l’objectiu de solucionar problemes
de calat. L’anàlisi del material a dragar va ser fet per l’empresa
GEHYM i el resultat obtingut determinava que el nivell de
contaminació per metalls pesats era considerat de categoria I, la
qual cosa significava que aquest material es podia llançar al mar
sense el previ procés de descontaminació ni cap tipus de
seguiment ambiental. El GOB i científics de la Universitat de
Barcelona (UB) van revisar el projecte i hi detectaren errors
greus. El GOB va detectar un error de càlcul a la baixa en la
suma de concentració de mercuri; i la UB un error en el sistema
de mostreig perquè només es va fer a la capa superficial del
material a dragar. Per tot això, Autoritat Portuària es va veure
obligada a paralitzar el projecte.
Des de gener de 2012, Autoritat Portuària ha iniciat els
tràmits per un nou projecte de dragat, amb l’empresa CBBA,
amb l’objectiu de solucionar els errors anteriors. En aquesta
ocasió, el 30% del material a dragar analitzat presenta uns
nivells de mercuri considerats de categoria III (concentracions
elevades de contaminants que s’han d’aïllar o sotmetre a
tractaments adequats segons el Centro de Estudios y
Experimentación de Obras Públicas). La resta del material
presenta uns nivells de mercuri de categoria II, la qual cosa
significa que hi ha concentracions moderades de contaminants
i es pot llançar a la mar de forma controlada. Però s’ha
considerat que el total del material a dragar és de categoria II i
es pretén tirar a la mar.
Oceana ha consultat cinc documents de gestió de dragats
emprats per altres països, agències i publicats en revistes
científiques. Segons tres d’aquests documents, el cent per cent
del material a dragar es considera de categoria III; un altre
considera que ho és el 87%; i un altre que ho és el 65%. El GOB
ha detectat de nou un error important en el mostreig ja que no
s’han analitzat les zones del port que casualment, a l’anàlisi del
2009 de GEHYM, eren les més contaminades per mercuri i
plom.
El 2011, Oceana va fer públic un estudi de l’Instituto
Español de Oceanografía (IEO), que el Govern havia amagat
durant vuit anys, el qual advertia dels alarmants nivells de
mercuri i altres metalls pesants en diverses espècies de peixos
de valor comercial. Arran d’aquest fet, el Ministeri de Sanitat es
va veure obligat a publicar una recomanació oficial perquè
embarassades i menors de 3 anys n’evitassin el consum. I, ara,
encara n’hi volem afegir més.
Menorca és Reserva de Biosfera per la Unesco i ha de donar
exemple de sostenibilitat entre activitats humanes i el medi
ambient. Per això, no ens oposam al dragat del port de Maó,
però sí que demanam que se cerqui una alternativa perquè
aquests materials tan contaminats se gestionin d’una manera
adequada i no es tirin a la mar.
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Per tots aquets motius, el Grup Parlamentari PSM-IVEntesa i Més per Menorca presenta a debat la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a paralitzar el procés d'adjudicació i d'execució del
dragat del port de Maó fins que no es resolguin les mancances
i els errors detectats en els estudis d'anàlisi realitzats per
l'empresa CBBA.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prendre totes les mesures necessàries per tal
d’impedir el vessament a la mar de contaminants que agreugin
encara més la contaminació actual de mercuri.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a considerar que el total del material dragat té la
categoria III, de concentracions elevades de contaminants, amb
la qual cosa el material extret ha de ser prèviament tractat per
aïllar els contaminants perillosos i evitar així que s'aboquin a la
mar.
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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 Institucionals i Generals.
Actes del Dia de les Illes Balears 2013
Atès que l’any 2012 la gestió del Dia de les Illes Balears va
ser assumida per cada Consell a través d’un conveni entre la
institució insular i el Govern de les Illes Balears.
Atès que aquest conveni recollia el compromís del Govern
de fer una aportació econòmica al Consell Insular amb càrrec a
la partida pressupostària 11701 112C01 64000 00 dels
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al
2012, amb càrrec al projecte d’inversió “Organització i
desenvolupament dels actes de commemoració del Dia de les
Illes Balears 2012”, autoritzat mitjançant la Resolució del
conseller de Presidència de 16 de novembre de 2011 i tramitat
mitjançant un procediment anticipat de despesa corresponent a
l’exercici de 2012.

Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cedir i conveniar amb cada consell insular, per als
propers anys, la gestió dels actes del Dia de les Illes Balears,
amb la corresponent aportació econòmica.
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Derogació de la llei de l'indult
El dret de gràcia o indult és una causa d’extinció de la
responsabilitat penal que comporta el perdó de la pena. No es
perdona el delicte (amnistia) sinó la pena.
Que declarar indults sigui una prerrogativa de l’executiu és
una conculcació flagrant de la separació de poders, permetent
que el govern interfereixi en la funció jurisdiccional de fer
executar el que ha estat jutjat.
La detecció d’eventuals excessos en l’aplicació efectiva
d’una norma penal per part dels tribunals ha de trobar la solució
idònia i respectuosa amb la divisió de poders, amb la revisió de
l’ordenament jurídic amb caràcter general i no individual,
arbitrant-se els mecanismes de revisió de condemnes per fer-les
congruents amb els canvis en la sanció jurídica dels delictes
sempre que resultin més favorables als condemnats.
La ciutadania exigeix, avui amb més fermesa, la igualtat de
totes les persones davant la llei i, en conseqüència, que
desapareguin les figures jurídiques que permetin favoritisme, i
de manera molt especial en una matèria tan delicada com ho és
la penal. Amb més motiu quan l’indult afecta persones que han
delinquit mentre exercien un càrrec públic, o en el món de les
finances i els negocis. Adoptar prevencions davant eventuals
excessos resulta avui especialment oportú atesos els casos
actualment en instrucció i que afecten altes personalitats de
l’Estat i autonòmiques.

Atesa la necessitat que la diada autonòmica respongui tant
a la realitat de cada illa com a la voluntat expressada en
l’Estatut d’Autonomia de fer valer la institució insular com el
govern de cada una de les illes, dins la nova arquitectura
institucional autonòmica.

Potser la fórmula més adient fos la derogació íntegra de la
Llei 18 de juny de 1870 per la qual s’estableixen les regles per
a l’exercici de la gràcia d’indult (reformada per la Llei 1/1988,
de 14 de gener), així com l’article 130.4 del Codi Penal. Això
no obstant, a fi d’assolir el màxim consens, i atenent que és una
figura generalitzada en els ordenaments jurídics occidentals, o
possibles situacions especials de caràcter social o fins i tot
polític, es proposa la revisió a fons de la figura.

El Grup Parlamentari de PSM-IV-Entesa i Més per Menorca
presenta la següent

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a debat la següent
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Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a avaluar la necessitat de mantenir la figura de l’indult i, en tot
cas, a una revisió en profunditat que valori:
1. Desapoderar el Govern de l’Estat per atribuir la
competència a una comissió específica del Congrés de
Diputats, i per un quòrum superior a la majoria absoluta.
2. Limitar, en tot cas, els supòsits en què pot ser concedit
l’indult que no en permeti l’aplicació als delictes de
corrupció i en general a tots els previstos al títol XIV, contra
la hisenda pública, i al títol XIX, contra l’administració
pública, del Codi Penal.
3. Incloure l’exigència d’una extensa motivació de cada
indult, amb informació pública per a la formulació
d’alAlegacions abans de la resolució definitiva.
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.
Suport i adhesió al 20è aniversari de la declaració de Menorca
com a reserva de la biosfera
Durant el 2013 es commemora el 20è aniversari de la
declaració de l’illa de Menorca com a Reserva de la Biosfera
per la UNESCO, que el 8 d’octubre de 1993 va aprovar aquest
reconeixement internacional atès l’alt grau de compatibilitat
entre el desenvolupament de les activitats econòmiques, el
consum de recursos i la conservació d’un patrimoni i un
paisatge que segueixen mantenint una qualitat excepcional.
Aquest equilibri entre l’economia productiva i la protecció
dels espais naturals, en un territori intensament humanitzat,
caracteritza i defineix les actuacions que impulsa Menorca en el
marc del Programa Home i Biosfera (MandB) de la Unesco.
El Consell Insular de Menorca, responsable institucional i
gestor de la Reserva de la Biosfera, aplica un model de
creixement basat en la sostenibilitat, per tal que les futures
generacions d’habitants de l’illa i també els visitants puguin
gaudir d’aquest equilibri entre l’activitat econòmica i els
recursos naturals.
Entre les actuacions que formen part del pla d’acció de la
Reserva de la Biosfera de Menorca sobresurten el suport a les
activitats que mantenen el paisatge tradicional; la conservació
dels ecosistemes i biotops per garantir la fauna i la flora
autòctones, amb l’eradicació d’espècies invasores; aprofundir
en el coneixement de la riquesa patrimonial, cultural i natural;
definir estratègies de sostenibilitat a nivell local, de forma que
cada municipi disposa de la seva Agenda Local 21; una
encertada gestió del litoral i les platges; i minimitzar l’impacte
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de les activitats humanes, amb un adequat tractament i
eliminació dels residus sòlids urbans.
Recentment, Menorca ha vist consolidada la seva
participació en el Programa Men and Biosphere en haver estat
nomenada seu mundial de les regions insulars i zones costaneres
declarades Reserva de la Biosfera en l’àmbit del
desenvolupament sostenible.
Atesa la importància del 20è aniversari de la declaració de
Menorca com a Reserva de la Biosfera, el Grup Parlamentari
Popular presenta aquesta
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears expressa el
reconeixement institucional als 20 anys de tasca duta a terme
per Menorca com a Reserva de la Biosfera.
2. El Parlament de les Illes Balears manifesta que Menorca
ha de continuar impulsant un model propi de creixement amb
l’equilibri entre les activitats econòmiques i la preservació dels
espais naturals, de manera que la declaració de Reserva de la
Biosfera ha de ser un estímul per fomentar el progrés i el
benestar social i econòmic de Menorca; i no pot esdevenir un fre
a totes aquelles iniciatives, projectes i actuacions que donin
impuls i reactivació a l’economia productiva de l’illa, en el marc
del model sostenible definit per aquesta declaració de la
UNESCO.
3. El Parlament de les Illes Balears felicita el Consell de
Menorca per haver aconseguir el nomenament com a seu
mundial de les Reserves de Biosfera Illes i Regions Costaneres
en l’àmbit del desenvolupament sostenible.
4. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de la
comunitat autònoma a colAlaborar i participar, de forma
coordinada i conjunta amb el Consell de Menorca, en els actes
i les activitats commemoratius del 20è aniversari de la
declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera.
Palma, a 16 de gener de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

dotar-lo amb partida específica destinada a I+D+I per al sector
turístic.

G)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

3. El Parlament de les Illes Balears valora i constata la ferma
actitud de reclamació que manté el Govern de les Illes Balears
a les institucions de la UE per aconseguir durant aquesta
legislatura la compensació i la reducció dels sobrecosts
que provoquen la insularitat i la doble insularitat.

Mesures del Govern de les Illes Balears per al reconeixement i
la compensació de la insularitat

Palma, a 22 de gener de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Entre les prioritats de l’acció de Govern del Partit Popular
per a l’actual legislatura 2011-2015 a les Illes Balears hi destaca
aconseguir una major i millor finançació de la Unió Europea.
Per assolir aquest objectiu, el Govern de la comunitat
autònoma ha presentat diferents propostes adreçades a
compensar i reduïr els sobrecosts que la insularitat i la doble
insularitat provoquen a les Balears.
Aquestes propostes fan referència al marc financer
plurianual i també als reglaments de la Política de Cohesió que
fixaran el repartiment dels fons europeus durant el període
2014-2010, amb la petició expressa d’incloure mesures i
partides especifiques per a les regions insulars, concretament les
Balears; i així fer front als desavantatges naturals i
demogràfiques permanents.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Aplicació de l'IVA súper reduït al pa sense gluten apte per als
pacients celíacs
Exposició de motius

Entre les iniciatives redactades i presentades pel Govern de
les Illes Balears sobresurt la modificació del reglament que
regula les disposicions generals i comunes de tots els fons de la
UE per tal que les regions insulars disposin de partida pròpia en
el repartiment, de la mateixa forma que les regions
ultraperifèriques ja compten amb partida específica.

La celiaquia és una intolerància permanent al gluten, una
proteïna que contenen alguns cereals i que produeix en algunes
persones una lesió greu de la mucosa de l’intestí prim. Les
persones que manifesten aquesta intolerància pateixen una
atrofia de les vellositats intestinals que provoca una absorció
deficient dels nutrients.

Alhora, el Govern de les Illes Balears ha reclamat que el PIB
per càpita no sigui l’únic criteri que sigui d’aplicació per fixar
la distribució dels fons europeus i que siguin complementats
amb altres indicadors com la taxa d’atur juvenil,
l’abandonament escolar o el desenvolupament tecnològic de
cada regió.

L’únic tractament possible actualment consisteix a fer una
dieta estricta exempta de gluten al llarg de tota la vida i també
és molt important una detecció precoç del problema per poder
donar-li solució.

Un altre objectiu a aconseguir per defensar els interessos de
les Illes Balears a la UE consisteix en la modificació del
reglament que regula el Fons Europeu de Desenvolupament
Regional (FEDER) per reconèixer el turisme com una de les
seves prioritats i, per tant, que disposi de dotació específica en
el pressupost de la UE.

El Grup Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la petició
formulada pel Govern de les Illes Balears adreçada a la
modificació dels reglaments de la Política de Cohesió de la UE
per tal que les regions insulars disposin de partida pròpia i
específica en el repartiment dels fons europeus.
2. El Parlament de les Illes Balears dóna suport a la
reclamació presentada pel Govern de les Illes Balears per
modificar el reglament que regula el fons FEDER amb
l’objectiu de reconèixer el turisme com a activitat prioritària i

Per això, l’alimentació de les persones que manifesten
aquesta intolerància estarà condicionada de per vida a eliminar
el gluten del seu menú diari i, atès que el gluten és un
component d’un dels aliments més habitual de la dieta humana,
com és el pa, consideram que el pa sense gluten hauria de ser
considerat a efectes tributaris de forma anàloga al pa comú, tal
com ve regulat a l'article 91.un.1.1º de la Llei 37/1992, de 28 de
desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit.
Atès l’exposat, l’Estat ha de considerar que el pa sense
gluten apte per a celíacs és de primera necessitat per a aquestes
persones i ha d’establir les normes necessàries perquè li sigui
d’aplicació l’IVA súper reduït del 4% de forma anàloga al que
s’aplica al pa comú essencial a la dieta de l’ésser humà.
Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
adoptar les mesures necessàries perquè el pa sense gluten, apte
per als pacients celíacs, tributi al tipus súper reduït (4%) de
l’IVA.
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Palma, a 24 de gener de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.
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Pensam que el paper de l’escola és molt important per
inculcar bons hàbits de nutrició i d’activitat física entre els
infants i que l’objectiu és aconseguir una alimentació
equilibrada que no exclogui grups d’aliments i un bon estat físic
que permeti evitar tot tipus de malalties associades a l’excés de
pes i també de conseqüències psicosocials negatives per als
infants i joves.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.
Instància al Govern per desenvolupar iniciatives de prevenció
de l'obesitat entre els infants i joves de les nostres illes

Ateses aquestes consideracions, el Grup Parlamentari
Popular presenta la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a desenvolupar iniciatives coordinades des de les àrees
de Salut i Educació per tal de prevenir l’obesitat entre els
infants i joves de les nostres illes.
Palma, a 24 de gener de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Exposició de motius
La infància i l’adolescència són etapes fonamentals en el
desenvolupament i la formació de la persona, són moments de
creixement físic i desenvolupament mental que derivaran en
l'etapa de la joventut, període en el qual es començaran a
prendre les primeres decisions independents per arribar a ser
adults autònoms en tots els aspectes.
Per tant, és una etapa de la vida clau per fomentar-hi la
promoció de la salut i l’adquisició d’hàbits saludables, uns
hàbits que no sols tendran una dimensió immediata, sinó que
tendran conseqüència en la salut i la qualitat de vida de la
persona al llarg de tota la seva vida.
Atès que la població jove és una població heterogènia, és un
grup social molt divers, les administracions públiques tenen per
davant el gran repte de dissenyar intervencions educatives i
sanitàries que abastin aquesta diversitat i que resultin eficaces
i efectives. A més s’ha de tenir en compte que la promoció de
la salut entre la població infantil i juvenil és un tot procés, no un
fet puntual.
Des del Grup Parlamentari Popular defensam que les
administracions publiques han de fomentar que les persones
tenguin cura de la pròpia salut. Pensam que és un camí ple
d’elements positius, tant per a l’individu, que veu incrementada
la seva autoestima i el seu control sobre la pròpia vida, com
també per la societat, que veu disminuïda la demanda de
recursos sanitaris i la reducció dels seus costs. Però aquest camí
s’ha d’emprendre en la primera etapa de vida de la persona,
quan s’està formant. Per això consideram que és necessària i
molt positiva una implicació de les institucions sanitàries i
educatives materialitzada en campanyes i actuacions formatives.
L’obesitat infantil és un dels temes que actualment
requereixen d’una major atenció per part de les administracions.
Els experts ens diuen que l’obesitat s’ha convertit en la
pandèmia del nostre segle i que a Espanya es preveu que el
2030 hi haurà un 37% homes i un 33% de dones que patiran
aquesta malaltia i que els índex d’obesitat infantil al nostre país
ja estan superant els dels Estats Units.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals.
Reforma de la legislació electoral
Els partits polítics, i fins i tot la mateixa representativitat del
Parlament i, per tant, la legitimitat de les seves decisions, són
qüestionats per la ciutadania, crítiques i demandes que cal
atendre perquè sovint són prou justificades i perquè és
imprescindible reconciliar institucions i ciutadans.
Els casos judicials sobre corrupció mostren la insuficiència
en els mecanismes de transparència en les despeses dels partits,
significativament en els moments electorals. Per altra banda, és
prudent limitar les despeses en uns moments de contenció,
sense, però, limitar la pluralitat democràtica, ben al contrari, ens
calen noves fórmules perquè la cambra representi els ciutadans
de la manera més fidel als vots emesos i garanteixi l’expressió
de la pluralitat política i l’exercici del control del govern com a
rols fonamentals de les institucions democràtiques.
La composició de l’actual parlament respon al vot emès per
la meitat del cens electoral de les Illes Balears. L’abstenció, la
desafecció ciutadana, sumada als filtres per obtenir
representació, han provocat aquesta situació i ens cal reaccionar
per augmentar-ne la legitimitat.
Per altra banda, és inacceptable que polítics en actiu
participin de l’administració que ha de vetllar per la netedat dels
processos electorals.
Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a debat la següent
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Proposició no de llei

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears constitueix una ponència
per a la reforma de la legislació electoral de les Illes Balears a
fi de:

K)

Primer- Limitar les despeses electorals:
1. La concurrència d’eleccions ha de suposar sempre una
limitació en la suma de les depeses màximes de les
candidatures, una conseqüència que avui no es produeix en
les eleccions als consells.
2. Eliminar el tractament especial de les despeses del correu
de propaganda electoral. De tal manera que els recursos de
la subvenció actual per despeses de correu es destinin a
trameses institucionals d’un full informatiu de cada
candidatura, i només la meitat acreixerà la subvenció
general per vot.
3. La regulació de les despeses electorals garantirà la
transparència de la compatibilitat, atenent les reiterades
recomanacions de la Sindicatura de Comptes, i preveient,
per exemple, el coneixement per part de les altres
candidatures.
Segon. Adoptar les fórmules escaients per adequar la
representació als vots reals, retornant el tall electoral al 3% (en
comptes del 5% actual) i establint una fórmula de repartiment
dels escons més proporcional, com el mètode Sainte Laguë.
Tercer.- S’exigirà als membres de la Junta Electoral de les Illes
Balears del grup “juristes de reconegut prestigi” un mínim de 10
anys d'exercici professional i s’establirà la incompatibilitat en
l’exercici de càrrecs polítics (diputats del Parlament de les Illes
Balears, del Parlament Europeu o membres de les Corts
Generals, membres de governs, membres de la direcció de
partits polítics o candidats en els processos electorals a les Illes
Balears).
Palma, a 15 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Protecció i ampliació del Parc Nacional de Cabrera
La retallada pressupostària que han fet el Govern de les Illes
Balears i el Govern de l’Estat al Parc Nacional de Cabrera posa
en perill l’eficàcia de la declaració d’espai protegit.
L’aportació global a parcs naturals del Govern de les Illes
Balears ha baixat significativament. Els acomiadaments a
Espais de Natura, però també a l’Ibanat i a Tragsa, deixen sota
mínims la gestió del Parc, que ha de donar resposta a la pressió
dels milers de visitants que rep durant l’estiu, amb la
complexitat especial de les exigències dels desplaçaments
marítims. Especialment preocupant és la vigilància dels
fondejos i sobre la pesca ilAlegal.
Per això, cal restaurar el serveis de manteniment,
interpretació i vigilància, i garantir que no es dugui a terme
pesca ilAlegal, que posa en greu risc el bon estat dels ecosistemes
marins que s’havia aconseguit gràcies a la tasca constant dels
darrers trenta anys.
Més encara, és arribat el moment de promoure l’ampliació
del LIC i el Parc de l’arxipèlag de Cabrera, tal i com va aprovar,
per unanimitat, el Patronat del Parc reunit el juny de 2011 i
afermar-lo com el parc marítim terrestre més important de la
Mediterrània, garantint que no s’hi permetrà pesca
d’arrossegament i se’n protegirà efectivament el fons marí.
De fet, les Illes Balears han d’ampliar les àrees marines
protegides per donar compliment a les obligacions
internacionals de conservació de la natura, com la Directiva
Marc sobre Estratègia Marina (2008/56/CE), transposada per la
Llei 41/2010 de protecció del medi marí, o les diverses
directives de conservació, transposades en la llei de patrimoni
natural i biodiversitat, el Conveni de Barcelona o el Reglament
1967/2006, sobre gestió sostenible dels recursos pesquers de la
Mediterrània. Sense menystenir, a més, els avantatges per a la
pesca i el turisme de la conservació dels ecosistemes i fins de la
pròpia imatge de treballar en la seva preservació.
Per promoure l’ampliació, la Conselleria de Medi Ambient
pot partir de la documentada proposta d’ampliació presentada
per Oceana.
Així mateix, les polèmiques sobre l’ús per part de les
autoritats i les invitacions a personalitats destinant-hi recursos
públics i al marge dels procediments habituals, exigeix una
regulació clara i transparent.
Per tot això el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerdsEntesa i Més per Menorca presenta a debat la següent
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Proposició no de llei
Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a incrementar les partides destinades al Parc
Nacional de Cabrera per restablir els serveis de manteniment,
interpretació i vigilància, i permetre inversions i tasques
d’investigació. En concret, es garantirà la persecució de la pesca
ilAlegal en les aigües del Parc.
Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a iniciar els treballs per a l’ampliació del LIC i
Parc Nacional de Cabrera i la inclusió íntegra en la Xarxa
Natura 2000.
Tercer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a no donar tracte de favor a autoritats i
personalitats en les seves visites a Cabrera, més enllà de les
excepcions taxativament regulades per actuacions d’indubtable
interès general.
Palma, a 24 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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I no només afecta les praderies de posidònia més
immediates, tant les de la zona central de la badia com les de les
Reserves d’Enderrocat i de Regana patiran el procés
d’eutrofització. A més, l’aigua de la zona tindrà més
contaminació humana per hidrocarburs i per restes de la
indústria nàutica associada.
La posidònia és un hàbitat protegit per la directiva d'hàbitats
(Dir 92/43/CEE) i la Directiva Marc sobre Estratègia Marina
(2008/56/CE) que és el nou pilar ambiental per a la política
marítima de la UE, i compta amb diversos pronunciaments
d’aquest parlament. Entre les mesures del Govern de les Illes
Balears per a la seva protecció en destaca la creació de reserves
marines, com la reserva marina de la Badia de Palma compresa
precisament entre el Club Nàutic de S’Arenal i el cap de
Regana.
La revalorització Integral de la Platja de Palma s'ha de dur
a terme des de plantejaments sostenibles, tenim present que la
platja i les seves aigües són el principal atractiu del nostre
turisme. Per això cal vetllar per la qualitat de les aigües, la
millora paisatgística i la recuperació dels seus ecosistemes
naturals i urbans. El projecte d’ampliació va en contra d’aquests
objectius i no contribuirà a la millora i a l'embelliment de la
Platja de Palma, sinó a la degradació, encara més, de la zona
costanera. La indústria hotelera, el petit comerç, el turisme
residencial i la població en general en serien afectats.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
L)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial.
Club Nàutic S'Arenal

El sector nàutic és un complement turístic de relleu, no hi ha
dubte, però no ha d'amenaçar el principal atractiu, que és la
platja. Tampoc les necessitats d'amarrament no justifiquen
l'ampliació i les explanades projectades són desproporcionades.
És important evitar tornar a cometre els errors del passat, ja
que molts d'aquests han provocat danys irreparables. La societat
actual ens exigeix una altra manera de fer les coses en les quals
els interessos econòmics i els naturals han de conviure.

El projecte d’ampliació del port esportiu del Club Nàutic
S'Arenal, actualment en tramitació, pot tenir conseqüències
nefastes per a S’Arenal, la Platja de Palma i tota la badia, les
seves platges i la qualitat de les seves aigües.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, proposa la següent

L’informe “Avance Estudio morfodinámica de la Playa de
Palma”, del Consorci de la Platja de Palma, afirma que
l’ampliació generaria “canvis importants en el sistema de la
Platja de Palma” que desestabilitzaria l’arenal, i “canviaria la
configuració de la platja” “accentuant l'erosió a les zones nord
i centre de la platja”. Dels 5 quilòmetres de la Platja de Palma,
2,5, com a mínim, es podrien veure erosionats.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a paralitzar la tramitació del projecte d'ampliació del
Club Nàutic de S'Arenal, per desproporcionat i perquè afecta
greument el medi ambient, la quantitat d'arena, la qualitat de les
aigües i, en general, per perjudicar greument S’Arenal i la Platja
de Palma com a destinació turística, els seus residents, el petit
comerç i la indústria hotelera de la zona.

La variació en les dinàmiques marines ha provocat que
l’arena hagi tapat les praderies de posidònia, amb la subsegüent
falta d'oxigen i l'aparició de bacteris anaerobis que produeixen
substàncies que provoquen mala olor; gradualment, la mar agafa
una coloració verdosa, transformant-se en una claveguera
(eutrofització). El mateix projecte d'ampliació i el seu informe
d'impacte ambiental reconeixen que l’ampliació provocarà un
augment dels efectes anteriors, és a dir:
• Variació de la dinàmica de sediment i augment significatiu
de l'arena situada a la platja annexa al club, en detriment de
la zona central de la badia que quedarà despoblada d'arena.
• Afectació de la posidònia.
• Disminució de la qualitat de les aigües.

Proposició no de llei

Palma, a 24 de gener de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

4/2001, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
RGE núm. 309/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller de Turisme i Esports, sobre les conseqüències
que suposa la reestructuració anunciada per Air Berlin a les
Illes Balears i quines accions ha pres i quines pensa prendre
el Govern.

Ordre de Publicació
D)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa de la Comissió de Turisme recapti la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, davant
aquesta comissió, per tal d'informar sobre les conseqüències que
suposa la reestructuració anunciada per Air Berlin a les Illes
Balears i quines accions ha pres i quines pensa prendre el
Govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 419/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença de
la senadora en representació de la CAIB Sra. Maria Antònia
Garau i Juan, sobre les esmenes que ha presentat als
pressuposts generals de l'Estat per a 2013 i els resultats al
respecte.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, conformement amb l'article 189.8 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la senadora en representació de la
CAIB Sra. Maria Antònia Garau i Juan, sobre les esmenes que
ha presentat als pressuposts generals de l'Estat per a 2013 i els
resultats al respecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 368/13, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relatiu a solAlicitud de compareixença del
Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social, sobre les
darreres dades sobre les llistes d'espera sanitàries.

Ordre de Publicació
E)

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Mesa de la Comissió de Salut recapti la
compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar
Social, davant aquesta comissió, per tal d'informar sobre les
darreres dades sobre les llistes d'espera sanitàries.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 444/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Turisme i Esports, sobre la bonificació dels descomptes a
residents.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre
la bonificació dels descomptes a residents.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
RGE núm. 405/13, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, sobre la modificació de la Llei
4/2001, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre la modificació de la Llei

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 446/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, sobre la modificació de la llei del
bon govern.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
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solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre la modificació de la llei del
bon govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Manteniment de les interpelAlacions RGE núm. 5823/11,
31/12, 92/12, 93/12, 1682/12, 4237/12, 5655/12, 6754/12 i
8268/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, conformement amb l'article 159.4 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
310/13, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca. Conseqüentment, les interpelAlacions esmentades,
relatives a ports esportius, a finançament autonòmic de les
administracions locals, a Llei 4/2008, a mobilitat a Mallorca, a
Platja de Palma, a política de serveis socials, a política del
Govern en cooperació, a pèrdua de connectivitat aèria de
Menorca i a política d'ocupació (BOPIB núm. 27 -de 23-12-11-,
30 -de 27-1-12-, 39 -de 23-3-12-, 50 -de 8-6-12-, 56 -de 19-712-, 64 -de 21-9-12- i 70 -de 2-11-12), es mantenen per al
proper període de sessions.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)
Substitucions a la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals i a la Comissió de Salut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013 admet a tràmit l'escrit RGE núm. 229/13,
del Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada de les
substitucions següents:
• A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, el
diputat Sr. Gabriel Martí i Ballester substitueix el diputat Sr.
Francisco Mercadal i Alabern.
• A la Comissió de Salut, el diputat Sr. Francisco Mercadal i
Alabern substitueix el diputat Sr. Gabriel Martí i Ballester.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Substitució a la Comissió d''Economia.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013 admet a tràmit l'escrit RGE núm. 318/13,
del Grup Parlamentari Socialista, i resta assabentada de la
substitució següent:
• A la Comissió d'Economia el diputat Sr. Lluís Maicas i
Socías substitueix el diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les
Proposicions no de llei RGE núm. 5950/12, 6210/12 i 345/12.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 346/13,
del Grup Parlamentari Popular i, conformement amb els articles
100 i 101 del Reglament de la cambra i amb la Resolució de
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, acorda que les proposicions no
de llei esmentades, relatives a priorització dels recursos del
consorci de la borsa de places, a transparència i bon govern i a
reducció de terminis i modificació del sentit del silenci en els
procediments de l'administració (BOPIB 56, de 19 de juliol, 60,
d'1 d'agost i 30, de 27 de gener de 2012, respectivament) es
tramitin per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
C)
Substitució a la Diputació Permanent.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013 admet a tràmit l'escrit RGE núm. 359/13,
del Grup Parlamentari Socialista, i resta assabentada de la
substitució següent:
• A la Diputació Permanent el diputat Sr. Marc Pons i Pons
substitueix el diputat Sr. Xico Tarrés i Marí, com a membre
titular.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

D)
Renúncia al càrrec de vicepresident de la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013 admet a tràmit l'escrit RGE núm. 316/13,
del diputat Sr. Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, mitjançant el qual formalitza la seva renúncia al
càrrec de vicepresident de la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
Renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de
Salut.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
30 de gener de 2013 admet a tràmit l'escrit RGE núm. 317/13,
de la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant el qual formalitza la seva
renúncia al càrrec de vicepresidenta de la Comissió de Salut.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 30 de gener de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 81, d'11 de gener de
2013.
- Pàg. 4034 i 4062. Respostes a preguntes, apartat CA)
On diu: RGE núm. 8528/12, 8587/12, 6838/12754/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8528/12, 8587/12, 8638/12, 8754/12,
...
- Pàg. 4034 i 4063. Respostes a preguntes, apartat CF)
On diu: RGE núm. 8533/12, 8534/12, 8592/12, 8593/12,
8643/12, 8344/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8533/12, 8534/12, 8592/12, 8593/12,
8643/12, 8644/12, ...
- Pàg. 4034 i 4064. Respostes a preguntes, apartat CJ)
On diu: RGE núm. 8543/12, 9602/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8543/12, 8602/12, ...
- Pàg. 4037 i 4064. Respostes a preguntes, apartat EP)
On diu: RGE núm. 8988/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9046/12, ...

- Pàg. 4038 i 4074. Respostes a preguntes, apartat EQ)
On diu: RGE núm. 8940/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9047/12, ...
- Pàg. 4038 i 4074. Respostes a preguntes, apartat ER)
On diu: RGE núm. 8940/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9056/12, ...
- Pàg. 4038 i 4075. Respostes a preguntes, apartat EV)
On diu: RGE núm. 8988/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9104/12, ...
- Pàg. 4038 i 4076. Respostes a preguntes, apartat FC)
On diu: RGE núm. 9105/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 9163/12, ...
B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 83, de 25 de gener de
2013.
- Pàg. 4221 i 4252. Respostes a preguntes i interpelAlacions,
apartat CQ)
On diu: RGE núm. 7781/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 7708/12, ...
- Pàg. 4222 i 4255. Respostes a preguntes i interpelAlacions,
apartat DL)
On diu: RGE núm. 8283/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8583/12, ...
- Pàg. 4223 i 4258. Respostes a preguntes i interpelAlacions,
apartat EC)
On diu: RGE núm. 8626/12, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 8627/12, ...
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