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H) A la pregunta RGE núm. 5561/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a organització dels EOEP i EAP.
4459

I) A la pregunta RGE núm. 6182/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a interrupcions
voluntàries de l'embaràs- juny. 4460

J) A la pregunta RGE núm. 6378/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a programes contra
absentisme escolar. 4460

K) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6648/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana
Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a impacte activitat hotelera declarada d'interès autonòmic. 4460

L) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6752/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, relativa a traspàs de la promoció turística als consells insulars. 4460

M) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6760/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, relativa a pati de Sa Lluna (Alaior). 4460

N) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 6945/12 i 6946/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat
Marc Pons i Pons, relatives a avantprojecte de Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració local (I i II). 4461

O) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7010/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, relativa a declaració de servei públic per als vols entre Menorca i Madrid. 4461

P) A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7149/12 a 7155/12 presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relatives a arribada de fems de països europeus (I a VII). 4461

Q) A la pregunta RGE núm. 7365/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a criteris generals d'aplicació
sobre assistència sanitària (LXX). 4461

R) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7422/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, relativa a incompatibilitat president Bauzá. 4462

S) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7423/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, relativa a incompatibilitat president Bauzá (II). 4462

T) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7424/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, relativa a incompatibilitat president Bauzá (III). 4462

U) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7426/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa
i Serra, relativa a cap de servei d'Auditoria de Comptes. 4462

V) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7448/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i LLufriu, relativa a modificació de la Llei de la bona administració i del bon govern. 4463

X) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7451/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, relativa a deute del Govern amb els municipis. 4463

Y) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7628/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí
i Llufriu, relativa a reducció de nombre de funcionaris interins. 4463

Z) A la pregunta RGE núm. 7630/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a programa PISE.
4463

AA) A la pregunta RGE núm. 7631/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a PISE (I). 4463

AB) A la pregunta RGE núm. 7632/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a PISE (II).
4464

AC) A la pregunta RGE núm. 7819/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a nivell cultural.
4464
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AD) A la pregunta RGE núm. 7820/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a programa de subvencions
per a audiovisual en català. 4464

AE) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7902/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, relativa a tensió de l'equip del centre Ponent. 4465

AF) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 7903/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, relativa a tensió de l'equip del centre Ponent (II). 4465

AG) A la pregunta oral en comissió RGE núm. 8478/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a consell
d'Europa sobre llengües minoritàries a Espanya. 4465

AH) A les preguntes RGE núm. 8527/12, 8586/12, 8637/12, 8695/12, 8753/12, 8811/12, 8869/12, 8927/12, 8985/12, 9043/12, 9101/12
i  9159/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de la Comissió de Medi Ambient de les Illes
Balears amb les empreses PROMOLINS, SL; Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL; Instituto Médico Balear;
Gestión Hospitalaria Balear, SL; Hospital General de Muro, SL; Dioscorides Control, SL; Estudio de viabilidad fiscal, SL; AMJ asesoría
jurídico-económica, SL; ROYALGAME, SL; REBERSEC, SL; PRESTTO i ROYALMATIC, SL. 4465

AI) A les preguntes RGE núm. 8539/12, 8598/12, 8649/12, 8707/12, 8765/12, 8823/12, 8881/12, 8939/12, 8997/12, 9055/12, 9113/12
i 9171/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de l'IBAVI amb les empreses: PROMOLINS,
SL; Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL; Instituto Médico Balear; Gestión Hospitalaria Balear, SL; Hospital
General de Muro, SL; Dioscorides Control, SL; Estudio de viabilidad fiscal, SL; AMJ Asesoría jurídico-económica, SL; ROYALGAME,
SL; REBERSEC, SL; PRESTTO i ROYALMATIC, SL. 4465

AJ) A les preguntes RGE núm. 8554/12, 8664/12, 8722/12, 8780/12, 8838/12, 8896/12, 8954/12, 9012/12, 9070/12, 9128/12 i
9186/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de Promocions comunitat autònoma de les Illes
Balears amb les empreses: PROMOLINS, SL; Instituto Médico Balear; Gestión Hospitalaria Balear, SL; Hospital General de Muro, SL;
Dioscorides Control, SL; Estudio de viabilidad fiscal, SL; AMJ Asesoría jurídico-económica, SL; ROYALGAME, SL; REBERSEC,
SL; PRESTTO i ROYALMATIC, SL. 4466

AK) A les preguntes RGE núm. 8557/12, 8615/12, 8666/12, 8724/12, 8782/12, 8840/12, 8898/12, 8956/12, 9014/12, 9072/12, 9130/12
i 9188/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de SEMILLA amb les empreses: PROMOLINS,
SL; Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario, SL; Instituto Médico Balear; Gestión Hospitalaria Balear, SL; Hospital
General de Muro, SL; Dioscorides Control, SL; Estudio de viabilidad fiscal, SL; AMJ Asesoría jurídico-económica, SL; ROYALGAME,
SL; REBERSEC, SL; PRESTTO i ROYALMATIC, SL. 4466

AL) A les preguntes RGE núm. 8580/12 i 8609/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes
de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears i de Multimèdia de les Illes Balears, SA amb Proyectos y servicios para
el desarrollo rural y agrario SL. 4466

AM) A la pregunta RGE núm. 8689/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. 4466

AN) A la pregunta RGE núm. 8713/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. 4466

AO) A la pregunta RGE núm. 8718/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Multimèdia
de les Illes Balears, SA. amb Gestión Hospitalaria Balear, SL. 4467

AP) A la pregunta RGE núm. 8776/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Multimèdia
de les Illes Balears, SA amb Hospital General de Muro, SL. 4467

AQ) A la pregunta RGE núm. 8829/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Institut
d'Estudis Baleàrics amb Dioscorides Control, SL. 4467

AR) A la pregunta RGE núm. 8892/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Multimèdia
de les Illes Balears SA. amb Estudio de Viabilidad Fiscal, SL. 4467

AS) A la pregunta RGE núm. 8921/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'agència de
cooperació internacional les Illes Balears amb AMJ Asesoría jurídico-económica, SL. 4467

AT) A la pregunta RGE núm. 8950/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Multimèdia
de les Illes Balears SA. amb AMJ Asesoría jurídico-económica, SL. 4467
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AU) A la pregunta RGE núm. 8979/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes del'Agència de
Cooperació Internacional de les Illes Balears amb ROYALGAME, SL. 4468

AV) A la pregunta RGE núm. 9124/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de Multimèdia
de les Illes Balears, SA amb PRESTTO. 4468

AX) A la pregunta RGE núm. 9148/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la Conselleria
de Presidència amb ROYALMATIC, SL. 4468

AY) A la pregunta RGE núm. 9153/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de l'Agència
de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb ROYALMATIC, SL. 4468

AZ) A les preguntes RGE núm. 9289/12 a 9291/12, 9293/12 a 9295/12, 9297/12, 9299/12 a 9301/12 i 9303/12 a 9305/12, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relatives a fitxes d'avaluació individual i global,  a informe d'avaluació individual
i global, a dades de promoció d'alumnes, a document d'organització de centre, a reglament d'organització del centre, a projecte educatiu
de centre, a atenció psicopedagògica i atenció personalitzada, a programació general anual de centre, a pla d'acció tutorial, a fitxes
individualitzades i generals de grup, a programació anual d'aula, a programació d'entrevistes amb les famílies i a actes de reunions de
cicle i de comissió de coordinació pedagògica. 4468

BA) A la pregunta RGE núm. 9413/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ERO d'Ibèria (III).
4469

BB) A la pregunta RGE núm. 9414/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ERO d'Ibèria (IV).
4469

BC) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 9419/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda i Vilarrubias, relativa a vídeo de Cabrera 1. 4469

BD) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 9420/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda i Vilarrubias, relativa a vídeo de Cabrera 2. 4469

BE) A la pregunta RGE núm. 9568/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pla econòmic bàsic de
l'EPRTVIB. 4469

BF) A la pregunta RGE núm. 9582/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a procediment
solAlicituds busseig. 4469

BG) A la pregunta RGE núm. 9585/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pagaments pendents
amb els centres escolars. 4469

BH) A la pregunta RGE núm. 9644/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a línia Palma-Marratxí-
Inca. 4470

BI) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 9660/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina
Rita i Larrucea, relativa a assemblees de les comunitats educatives. 4470

BJ) A la pregunta RGE núm. 10259/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ZEPA Sa Roca (Es Mercadal).
4470

BK) A la pregunta RGE núm. 10379/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixador de l'estació
d'Inca. 4470

BL) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 10385/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
Alorda i Vilarrubias, relativa a dret a vaga i discrepància colAlectiva dels estudiants. 4471

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) Escrit RGE núm. 855/13, de solAlicitud de compareixença urgent del president de les Illes Balears davant el ple de la cambra.
4471
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3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 822/13. 4471

B) Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta escrita
RGE núm. 9645/12, 9662/12, 9663/12, 3321/12, 3322/12, 3324/12, 3500/12, 3501/12, 3505/12, 3507/12, 3508/12 i 3609/11.

4472

C) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 461/13. 4472

D) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició de llei RGE núm. 400/13. 4472

E) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 31/12. 4472

F) Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 92/12. 4473

4. INFORMACIONS

A) Canvi de nom del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca. 4473

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 77, de 14 de desembre de 2012. 4473

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013. 4473
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 10332/12, relativa a política general sanitària, amb
l'esmena presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i
Més per Menorca, RGE núm. 672/13, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a elaborar un pla estratègic 2013-2015 de la
Gerència d’Atenció Primària de Mallorca, que defineixi la seva
orientació, els seus objectius, els indicadors i els mecanismes
d’avaluació i d’incentivació per objectius, amb la colAlaboració
dels professionals sanitaris i les seves organitzacions.

2. El Parlament de les Illes Balears constata l’esforç que fan
totes i tots els professionals de l’àmbit sanitari, i que aquest
esforç atenua les contínues reduccions i retallades que s’estan
aplicant."

A la seu del Parlament, 12 de febrer de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2013, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 11272/12, relativa a política lingüística i quedà aprovada
la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en allò que

diu l’Estatut d’Autonomia en matèria de regulació de l’ús de les
llengües oficials de les Illes Balears, així com dels valors que la
llei que regula la nostra autonomia política els confereix.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a aplicar allò que preveu l'article 4.3 de l’Estatut
d’Autonomia, que diu : “Les institucions de les Illes Balears
garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes, prendran les
mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement i crearan
les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les
dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes Balears.”

3. El Parlament de les Illes Balears es reafirma en el principi
legal que constitueix un objectiu polític aconseguir que tothom

conegui, en acabar l’escolarització, les dues llengües oficials, el
català i el castellà, en el sentit que preveu l'article 20, títol II, de
la Llei de normalització lingüística: “El Govern ha d’adoptar les
disposicions necessàries encaminades a garantir que els escolars
de les Illes Balears, qualsevol que sigui la seva llengua habitual
en iniciar l’ensenyament, puguin utilitzar normalment i
correctament el català i el castellà al final de període
d’escolaritat obligatòria,” i que tenguin un grau adequat de
competència en llengua anglesa.

4. El Parlament de les Illes Balears constata que tenim un
percentatge elevat d’estudiants d’origen immigrant i per aquest
motiu, insta el Govern de les Illes Balears a establir els
mecanismes necessaris perquè aquests alumnes nouvinguts es
puguin incorporar de manera adequada en el nostre sistema
educatiu.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb el principi internacional de
disponibilitat lingüística, que reconeix plenament el dret dels
ciutadans a ser atesos en la llengua oficial que desitgin."

A la seu del Parlament, 12 de febrer de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
5 de febrer de 2013, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 428/13, relativa a 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, i
quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"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."

A la seu del Parlament, 12 de febrer de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 439/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general de
transports aeris i marítims.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs
i Barber.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller de Turisme i Esports, Carlos Delgado i Truyols.

Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Damià Borràs i
Carlos Delgado.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 573/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Mallorca, relativa a
targeta sanitària. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 574/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a projecte de foment del transport
públic. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 575/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades d'atur. (BOPIB núm. 84,
d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta 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 de bon govern i bona administració.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 586/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei del bon govern (I).
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 587/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Llei del bon govern (II). (BOPIB núm. 84,
d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 577/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira de turisme FITUR. (BOPIB
núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 578/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inversions a la dessaladora de
Formentera. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 579/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a avantprojecte de llei de garantia
de la unitat de mercat. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 580/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a accions formatives del SOIB.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 581/13, de
l'Hble. Sr. Diputat José M. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuació al colAlegi públic
Ángel Ruiz i Pablo d'Es Castell. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer
de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 584/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a pujada d'imposts. (BOPIB
núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 585/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nous imposts. (BOPIB núm.
84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 588/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a descompte de resident.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 592/13, de
l'Hble. Sra. Diputada no adscrita Margalida Font i Aguiló,
relativa a descomptes de resident. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 572/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i MIlta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
modificació de la Llei de bon govern. (BOPIB núm. 84, d'1 de
febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

S)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 690/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a límits a la transparència i
lluita contra la corrupció. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).
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La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, rebutjà els Punts 1, 2 i 4 a 6 de la Moció
RGE núm. 10332/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general sanitària.(BOPIB núm. 77, de 14 de desembre
de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  56
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 10496/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a decret de mínims.(BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer de 2013, rebutjà els Punts 3, 5 i 7 a 9 de la Moció
RGE núm. 11272/12, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política lingüística.(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.4. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 438/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a rebuig de l'establiment
de quantitats màximes bonificables en el descompte de resident.
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5

de febrer, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 412/13, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a REB i descompte de residents. (BOPIB núm. 84, d'1 de febrer
de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 12 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de febrer de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 7952/12, relativa a modificació del Reglament de
circulació aèria per facilitar la circulació dels vehicles
d'emergències a l'aeroport d'Eivissa, i quedà aprovada la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears dóna suport al Govern de

les Illes Balears en les gestions que està duent a terme davant
AENA, amb la finalitat que aquestes siguin una realitat el més
aviat possible. I específicament amb les actuacions que està
duent a terme aquesta, com a proveïdora de serveis
aeroportuaris a l'aeroport d'Eivissa, amb la finalitat d'adaptar els
vials d'accés a la pista pel transport d'emergències sanitàries i
d'extinció d'incendis, amb l'objectiu d'optimitzar els temps
d'enlairament d'aquestes aeronaus."

A la seu del Parlament, 12 de febrer de 2013.
La secretària de la comissió:
Eulàlia Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 7 de febrer de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 7339/12, relativa a nou
pla d'implantació d'energies renovables a les illes de Mallorca,
Eivissa, Menorca i Formentera, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a redactar un pla general per impulsa les energies
renovables a les Illes Balears, que es desenvolupi amb els plans
d'implantació d'energia renovable específics a les illes de
Mallorca, Eivissa, Menorca i Formentera."

A la seu del Parlament, 12 de febrer de 2013.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8344/12, relativa a victimització secundària, i quedà
aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de la nació

a impulsar l'aportació dels recursos i totes les accions que siguin
necessàries, tant substantives com processals, que possibilitin
que el testimoniatge del menor es recapti amb immediatesa a la
data dels fets o de la denúncia penal, preconstituint la prova,
assegurant la utilització de mitjans audiovisuals durant el
desenvolupament del procediment, amb respecte als principis
d'oralitat, immediació i contradicció, procurant el menor
contacte possible entre la víctima menor d'edat i els intervinents
en el procés penal, evitant l'anomenada victimització
secundària."

A la seu del Parlament, 12 de febrer de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana Maria Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
Maria Assumpció Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 6 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
8080/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina
de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut.
(BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 6 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
8081/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina
de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
el 2011. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 6 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
8084/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina
de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
el 2004. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 6 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
8085/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina
de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
el 2005. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 6 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
8086/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina
de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
el 2006. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 6 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
8087/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina
de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
el 2007. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 6 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
8088/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina
de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
el 2008. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

H)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 6 de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm.
8089/12, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a facturació de l'oficina
de farmàcia del Sr. José Ramón Bauzá al Servei Balear de Salut
el 2009. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  7473/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a substituir les delegacions o direccions territorials del Govern
per delegacions de funcions executives i de gestió als consells
insulars. (BOPIB núm. 67, de 5 d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  7477/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a reunió urgent amb alcaldes de Menorca. (BOPIB núm. 67, de
5 d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  7586/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a Oficina d'avaluació
pública. (BOPIB núm. 67, de 5 d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 6 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9407/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a estació d'autobusos.
(BOPIB núm. 67, de 5 d'octubre de 2012) d'Eusebi Estada.

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 7 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 7341/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a modificació dels criteris en les ajudes per a la
promoció de les noves tecnologies en maquinària en el sector
agrari. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 7 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 8060/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a objectius i programes d'actuació del servei d'inspecció
laboral a les Illes Balears. (BOPIB núm. 69, de 26 d'octubre de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 5912/12, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa
a sanitat pera totes les persones. (BOPIB núm. 56, de 19 de
juliol de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 6970/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions formatives per
a joves desocupats. (BOPIB núm. 65, de 28 de setembre de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Proclamació del càrrec de vicepresidenta de la Comissió

de Salut.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de febrer de 2013, quedà proclamada per
assentiment vicepresidenta de la Comissió l'Hble. Sra. Diputada
Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Decaïment de la compareixença RGE núm. 1610/12.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 6 de febrer de 2013, quedà decaiguda, a petició
del portaveu del Grup Parlamentari Socialista que l'havia
presentada, la compareixença esmentada, de l'Hble. Sr.
Conseller de Salut, Família i Benestar Social, sobre el projecte
Ibsalut 2020.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

C)
Proclamació del càrrec de secretària de la Comissió

d'Economia.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 7 de febrer de 2013, quedà proclamada
per assentiment secretària de la Comissió l'Hble. Sra. Diputada
Rosa Maria Bauzá i Colom, del Grup Parlamentari Popular.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Proclamació del càrrec de vicepresidenta de la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans.

 A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 7 de febrer de
2013, quedà proclamada per assentiment vicepresidenta de la
Comissió l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del
Grup Parlamentari Socialista.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2013, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 724/13, audiovisual de les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els
15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions
i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier
documental, s'obri un termini ordinari de presentació
d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. 

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

Rafael Ángel Bosch i Sans, secretari per suplència del
Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, a la sessió de dia 25 de gener de
2013, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

1. Acord d'aprovació del Projecte de llei audiovisual de
les Illes Balears.

A proposta del conseller de Presidència, el Consell de
Govern adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei audiovisual de les Illes
Balears, que s'adjunta com a annex.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears, a l'empara
del que disposa l'article 117.1 del Reglament de la cambra, el
text del projecte de llei esmentat abans, juntament amb una
memòria i els antecedents necessaris per pronunciar-s'hi.

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

Palma, a 25 de gener de 2013.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI AUDIOVISUAL 

DE LES ILLES BALEARS

PREÀMBUL

I

L’article 149.1.27 de la Constitució Espanyola estableix que
correspon a l’Estat la competència exclusiva per dictar les
normes bàsiques del règim de la ràdio i la televisió i, en general,
de tots els mitjans de comunicació social, sens perjudici de les
facultats que en el seu desenvolupament i execució
corresponguin a les comunitats autònomes.

Mitjançant la Llei 7/2010, de 31 de març, general de
comunicació audiovisual, es va produir la transposició de la
Directiva 2007/65/CE de serveis de comunicació audiovisual
del Parlament Europeu i del Consell d’11 de desembre de 2007.
Aquesta llei ha establert un nou règim jurídic per als serveis de
radiodifusió i televisió, i diferencia els que per a la seva
prestació només necessiten comunicació prèvia, perquè el seu
segment està liberalitzat, d’aquells altres que per utilitzar l’espai
radioelèctric públic a través d’ones hertzianes i tenir capacitat
limitada necessiten una llicència prèvia atorgada mitjançant un
concurs públic.

Recentment, aquesta llei s’ha vist afectada per la Llei
6/2012, d’1 d’agost, que introdueix un seguit de modificacions
destinades a flexibilitzar les formes de gestió dels canals públics
de televisió autonòmica de manera que permet que les
comunitats autònomes puguin elegir entre la gestió directa, la
gestió indirecta o altres modalitats de colAlaboració
publicoprivades. Si decideixen no prestar el servei públic de
comunicació audiovisual, les comunitats autònomes podran
convocar els corresponents concursos per a l’adjudicació de
llicències. Així mateix, permet que la comunitat autònoma que
presti el servei públic de comunicació audiovisual pugui



4430 BOPIB núm. 86 -  15 de febrer de 2013

transferir-lo a un tercer d’acord amb la seva legislació
específica.

D’altra banda, mitjançant el Reial Decret Llei 15/2012, de
20 d’abril, de modificació del règim d’administració de la
Corporació d’RTVE, previst en la Llei 17/2006, de 5 de juny, es
modifica la Llei 7/2010, de 31 de març, amb la qual cosa es
permet l’accés als prestadors de serveis de comunicació
audiovisual radiofònics a espais o recintes on se celebrin
esdeveniments esportius.

L’article 31.7 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
en la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut, atribueix la competència de
desenvolupament legislatiu i execució sobre els mitjans de
comunicació social en el marc de la legislació bàsica de l’Estat
a la comunitat autònoma de les Illes Balears. Així doncs, la
present Llei pretén desenvolupar la normativa estatal bàsica
existent en aquesta matèria en l’àmbit de la nostra comunitat
autònoma.

II

Però no és aquest únicament l’objectiu de la present llei. Es
vol dur a terme una regulació integral de l’activitat audiovisual
de la comunitat autònoma de les Illes Balears articulant tot un
seguit d’accions institucionals i mesures de foment d’aquesta
activitat, com també establint una organització administrativa
en matèria audiovisual, com a via a través de la qual la
comunitat autònoma ha de desenvolupar les competències que
té atribuïdes en aquesta matèria.

L’activitat audiovisual dins la comunitat autònoma de les
Illes Balears té el caràcter de sector estratègic i així ho reconeix
aquesta llei. La seva aportació al desenvolupament de
l’economia balear en un moment de crisi com l’actual ha de ser
determinant tant mitjançant els ingressos directes que poden
generar les produccions dutes a terme a les nostres illes, com
mitjançant els ingressos indirectes i els efectes en la
desestacionalització d’aquesta activitat. Per això, des de
l’administració cal dotar-la dels mecanismes necessaris perquè
es pugui consolidar com a tal.

L’article 30.26 del nostre Estatut d’Autonomia atribueix a
la comunitat autònoma la competència exclusiva en el foment
i la difusió, nacional i internacional, de la creació i la producció
cinematogràfica i audiovisual. Aquesta competència, cal
posar-la en relació amb la prevista en l’apartat 11 de l’article
esmentat, relativa a la regulació de les línies pròpies de suport
i promoció del turisme, atès que l’activitat audiovisual és un
instrument que pot resultar molt útil per aconseguir una gran
promoció turística de les nostres illes en un moment com
l’actual, en què les formes de promoció i publicitat estan
canviant.

III

Aquesta llei es dicta en el context legislatiu audiovisual ja
existent a les Illes Balears integrat per la Llei 15/2010, de 22 de
desembre, de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears,
que és objecte de diverses modificacions mitjançant la present
llei, i la Llei 2/2010, de 7 de juny, del Consell Audiovisual de
les Illes Balears, i completa el règim jurídic aplicable en aquesta
matèria.

No obstant això, també incorpora un conjunt de
modificacions sobre la Llei 15/2010, de 22 de desembre, com a
conseqüència de la seva adaptació a la normativa estatal, i
regula el supòsit de vacant en la Direcció General de l’Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, mentre no sigui
coberta la vacant esmentada conformement a l’article 15 de la
Llei de l’Ens Públic.

IV

La llei s’estructura en deu títols, que, al seu torn, responen
als grans eixos politicolegislatius en què es fonamenta.

El títol I, relatiu a les disposicions generals, recull l’objecte,
l’àmbit d’aplicació i les definicions de la llei.

El títol II regula els principis generals de la comunicació
audiovisual com també els drets tant dels usuaris com dels
prestadors de serveis de comunicació audiovisual.

El títol III preveu quina és la regulació del mercat de
comunicació audiovisual i estableix la necessitat de llicència o
de comunicació prèvia per prestar serveis de comunicació
audiovisual.

El títol IV es refereix al servei públic de comunicació
audiovisual i conté la seva definició, l’abast, la gestió, els límits
i les mesures d’estabilitat pressupostària.

El títol V es refereix al règim sancionador.

El títol VI estableix les línies d’acció institucional i reconeix
el caràcter estratègic del sector audiovisual de les Illes per la
seva importància social i econòmica, i com a instrument per a
la promoció turística i per a la promoció i divulgació de la
cultura, la historia i la llengua pròpia.

El títol VII regula les competències i l’organització
autonòmica en matèria audiovisual integrada per la conselleria
competent en matèria audiovisual, el Registre de prestadors del
servei audiovisual de les Illes Balears, el Registre general
d’empreses audiovisuals, la Filmoteca Balear i l’Illes Balears
Film Comission.

El títol VIII està dedicat a la simplificació administrativa
que ha de regir les actuacions de l’administració.

El títol IX estableix les mesures de foment de l’activitat
audiovisual, que integra: incentius al sector audiovisual, foment
i coordinació de les activitats d’investigació i formació relatives
al sector audiovisual i mesures de foment de la promoció
exterior del sector audiovisual balear.

El títol X vincula les produccions audiovisuals i el medi
ambient, de manera que estableix el respecte al medi ambient
com a essencial per poder efectuar enregistraments en el territori
de les Illes Balears.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Aquesta llei té per objecte:

a) Regular la comunicació audiovisual en l’àmbit
competencial de la comunitat autònoma de les Illes Balears
d’acord amb l’Estatut d’Autonomia i la normativa bàsica
estatal.

b) Establir les principals línies d’acció institucional
encaminades al foment de l’activitat audiovisual.

c) Regular l’organització autonòmica en matèria
audiovisual.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquesta llei és aplicable en l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i en concret:

a) Als serveis de comunicació audiovisual quan el seu àmbit
de cobertura no superi el de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, com també a la seva emissió per Internet, dispositius
mòbils o altres de similars.

b) A l’activitat audiovisual desenvolupada en el territori de
les Illes Balears en els termes que defineix l’article 3.1
d’aquesta llei.

Article 3
Definicions

1. Activitat audiovisual: tota activitat de producció, promoció,
exhibició, distribució i difusió duta a terme en el territori de les
Illes Balears pel sector audiovisual de les Illes Balears així com
per persones físiques o jurídiques de fora del territori.

2. Servei de comunicació audiovisual: són els serveis la
responsabilitat editorial dels quals correspon a un prestador de
servei i la principal finalitat dels quals és proporcionar, a través
de xarxes de comunicació electròniques, programes i continguts
per tal d’informar, entretenir o educar el públic en general, així
com emetre comunicacions comercials.

3. Prestador del servei de comunicació audiovisual: la persona
física o jurídica que té el control efectiu, és a dir, la direcció
editorial, sobre la selecció dels programes i continguts i la seva
organització en un canal o catàleg de programes. L’arrendatari
d’una llicència de comunicació audiovisual té la consideració de
prestador de servei.

4. Equips tècnics i humans de la comunitat autònoma de les Illes
Balears: són els equips tècnics d’empreses amb seu a la
comunitat autònoma de les Illes Balears i els recursos humans
són les persones físiques amb residència en aquesta comunitat
autònoma.

5. Emprenedor en el sector audiovisual: tenen aquesta
consideració les persones físiques o jurídiques que inicien o ja
han iniciat, en un temps no superior a dos anys, una activitat
econòmica relacionada amb el sector audiovisual en el territori
de les Illes Balears, amb domicili a les Illes Balears, i sempre
que no superin els paràmetres de la condició de mitjana empresa

en els termes del Decret llei 5/2011, de 29 d’agost, de suport als
emprenedors i a la micro, petita i mitjana empresa de les Illes
Balears.

6. Auditoria operativa: és l’examen sistemàtic i objectiu de les
operacions i els procediments efectuats per l’entitat per tal de
proporcionar una valoració independent de la seva racionalitat
economicofinancera i la seva adequació als principis de la bona
gestió, a fi de detectar les seves possibles deficiències i proposar
les recomanacions oportunes amb vista a la seva correcció.

TÍTOL II
LA COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL

Capítol I
Els drets dels usuaris

Article 4
Drets dels usuaris

Els usuaris dels serveis de comunicació audiovisual de les
Illes Balears tenen els drets que els reconeix la Llei 7/2010, de
31 de març, general de comunicació audiovisual, i els que es
desenvolupen en la present llei.

Article 5
Pluralisme en la comunicació audiovisual

1. La comunicació audiovisual s’ha de prestar a través d’una
pluralitat de mitjans que reflecteixin el pluralisme ideològic,
polític i cultural de la societat de les Illes Balears, condicions
essencials per al compliment de la llibertat d’expressió,
d’informació i de comunicació, per tal de garantir la lliure
formació de l’opinió pública, la diversitat i la cohesió social.

2. Els mitjans de comunicació de titularitat pública, els que
subvencionin les administracions públiques de les Illes Balears
i aquells en els que aquestes participin hauran de transmetre en
la seva programació una imatge plural i no estereotipada de les
funcions de les dones i dels homes en la societat, promovent la
igualtat, la tolerància, el respecte, el rebuig a la violència, la
dignitat de les persones i els valors constitucionals d’acord amb
el disposat en la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona
en el seu capítol V.

Article 6
El dret a la diversitat cultural i lingüística

1. Els usuaris tenen dret que la comunicació audiovisual
inclogui una programació en obert que reflecteixi la diversitat
cultural i lingüística de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. S’ha de promoure el coneixement i la difusió de les dues
llengües oficials de les Illes Balears, en el marc general de la
política lingüística i cultural del Govern de la comunitat
autònoma.
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Article 7
Drets del menor com a usuari dels serveis de comunicació
audiovisual

1. La programació dels prestadors de serveis de comunicació
audiovisual dels quals sigui titular qualsevol de les
administracions públiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears o les altres que estiguin subjectes a aquesta llei, així
com els seus espais de promoció, s’han d’ajustar a les regles
següents:

a) Els programes infantils s’han d’emetre en un horari
adequat al creixement i desenvolupament dels menors. Es
consideren franges horàries de protecció reforçada, en la qual
s’han d’incloure continguts qualificats com a recomanats a
menors de fins a 13 anys, entre les 8 i les 9 hores i entre les 17
i les 20 hores, en el cas de dies feiners, i entre les 9 i les 12
hores, en el cas de dissabtes, diumenges i dies festius d’àmbit
estatal i d’àmbit autonòmic.

En tot cas s’han d’aplicar les franges horàries de protecció
reforçada els dies següents: 1 i 6 de gener, 1 de març, Divendres
Sant, 1 de maig, 12 d’octubre, 1 de novembre i 6, 8 i 25 de
desembre.

b) En les franges horàries de protecció reforçada, els
continguts de l’emissió i la seva expressió han d’adequar-se a
les necessitats derivades del desenvolupament i formació dels
menors i fer-s’hi compatibles.

c) En aquestes franges horàries no s’han d’emetre
programes, escenes o missatges que puguin perjudicar el
desenvolupament físic o psíquic dels menors, ni els que
fomentin l’odi, el menyspreu o la discriminació per raó de
qualsevol circumstància d’índole personal, familiar o social o
per raó de gènere.

d) Els continguts qualificats com a recomanats per a majors
de 13 anys s’han d’emetre fora de les franges d’horari de
protecció reforçada i s’ha de mantenir al llarg de l’emissió del
programa que els inclou l’indicatiu visual de la seva qualificació
per edats.

e) Està prohibida l’emissió de continguts audiovisuals que
puguin perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental
o moral dels menors, i, en particular, la dels programes que
incloguin escenes de pornografia, maltractament, violència de
gènere o violència gratuïta.

Els altres continguts que puguin resultar perjudicials per al
desenvolupament físic, mental o moral dels menors sols es
poden emetre en obert entre les 22 i les 6 hores, i han d’anar
sempre precedits per un avís acústic i visual, segons els criteris
que fixi l’autoritat audiovisual competent. L’indicador visual
s’ha de mantenir al llarg de tot el programa en el qual
s’incloguin els continguts esmentats. Quan aquest tipus de
continguts s’emeti mitjançant un sistema d’accés condicional,
els prestadors del servei de comunicació audiovisual hauran
d’incorporar sistemes de control parental.

f) Els programes dedicats a jocs d’atzar i apostes, només es
poden emetre entre la 1 i les 5 hores i els relacionats amb
l’esoterisme i la paraciència, entre les 22 i les 7 hores. En tot
cas, els prestadors del servei de comunicació audiovisual tenen
responsabilitat subsidiària sobre els fraus que es puguin produir
a través d’aquests programes.

Queden exceptuats d’aquestes restriccions horàries els
sortejos de les modalitats i productes de joc amb finalitat
pública.

g) Tots els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
televisiva, inclosos els de “a petició”, han d’utilitzar, per a la
classificació per edats dels seus continguts, una codificació

digital que permeti l’exercici del control parental. El sistema de
codificació ha d’estar homologat per la conselleria competent en
matèria audiovisual.

2. Els serveis de comunicació audiovisual de les Illes Balears
han de tractar amb especial cura la informació que afecti els
menors. La imatge i veu dels menors no pot ser utilitzada sense
el seu consentiment i el del seu representant legal, d’acord amb
la normativa vigent. En tot cas, està prohibida la difusió dels
seus noms, imatges o dades que en permetin la identificació
quan apareguin com a víctimes, testimonis o inculpats en causes
penals, o quan es divulguin fets relatius a la seva vida privada
i que afectin la seva reputació i bon nom.

3. En els horaris de protecció al menor, els prestadors de serveis
de comunicació audiovisual no hi poden inserir comunicacions
comercials que puguin perjudicar moralment o físicament els
menors, i han de respectar les prohibicions següents:

a) No pot incitar els menors a comprar un producte o servei
explotant la seva inexperiència, ni persuadir els seus progenitors
o les persones que exerceixin la tutela o la guarda perquè ho
facin.

b) No pot promoure el culte al cos i el rebuig de
l’autoimatge, amb la inserció de productes per fer aprimar,
intervencions quirúrgiques o tractaments d’estètica, que apelAlin
al rebuig social per la imatge física o a l’èxit per factors de pes
o estètica.

c) No pot presentar, sense causa justificada, els menors en
situacions perilloses o que atemptin contra la seva integritat.

4. Quan es dugui a terme el servei de comunicació audiovisual
mitjançant un catàleg de programes, els prestadors han
d’elaborar catàlegs separats per als continguts que puguin
perjudicar seriosament el desenvolupament físic, mental o moral
dels menors. A aquests efectes els prestadors han d’establir
dispositius, programes o mecanismes eficaços, actualitzables i
fàcils d’utilitzar que permetin el control parental per mitjà del
bloqueig dels continguts perjudicials per als menors, de manera
que no puguin accedir als continguts que no se’ls adrecin.

5. Els menors tenen dret que els prestadors del servei de
comunicació desenvolupin codis de conducta relatius a la
comunicació comercial audiovisual inadequada sobre aliments
i begudes que contenguin nutrients i substàncies la ingesta
excessiva dels quals no sigui recomanable en la dieta total, que
s’inclogui o acompanyi en els programes infantils.

6. Queda prohibida la publicitat indirecta, no diferenciada o
encoberta durant l’emissió de programes adreçats a persones
menors d’edat.

Article 8
Drets de les persones amb discapacitat

1. Es reconeix l’accés universal a la comunicació audiovisual,
d’acord amb les disponibilitats tecnològiques, a les persones
amb discapacitat visual o auditiva.

2. Les persones amb discapacitat auditiva tenen el dret que la
comunicació audiovisual televisiva, en obert i de cobertura
autonòmica, subtituli el 75% dels programes i disposi d’un
mínim de tres hores a la setmana d’interpretació amb llengua de
signes. Les televisions de cobertura insular i local han d’intentar
complir els paràmetres esmentats.
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3. Les persones amb discapacitat visual tenen el dret que la
comunicació audiovisual televisiva, en obert i de cobertura
autonòmica, disposi almenys amb tres hores audiodescrites a la
setmana. Les televisions de cobertura insular i local han
d’intentar complir els paràmetres esmentats.

Article 9
El dret a una comunicació audiovisual transparent

1. Tothom té dret a conèixer la identitat del prestador del servei
de comunicació audiovisual, així com de les empreses que
formen part del seu grup i el seu accionariat. Es considera que
el prestador està identificat quan disposa d’un lloc web en el
qual fa constar: el nom del prestador del servei; la seva adreça
geogràfica d’establiment; el correu electrònic i altres mitjans per
establir una comunicació directa i ràpida amb el prestador, i
l’òrgan regulador o supervisor competent.

2. Tothom té dret a conèixer la programació televisiva amb una
antelació suficient que en cap cas no pot ser inferior a tres dies.

3. Tothom té dret que la comunicació comercial estigui
clarament diferenciada de la resta dels continguts audiovisuals,
en els termes que estableix la normativa vigent.

Article10
Dret a participar en el control dels continguts audiovisuals

1. Qualsevol persona física o jurídica pot solAlicitar a la
conselleria competent en matèria audiovisual el control de
l’adequació dels continguts audiovisuals a l’ordenació vigent.
Per al compliment d’aquesta finalitat s’ha de crear el servei de
defensa de l’audiència al si de la conselleria esmentada que
s’encarregarà de gestionar-la.

2. Així mateix, la conselleria competent en matèria audiovisual
pot adoptar les mesures necessàries per corregir els efectes
perniciosos que puguin derivar-se de l’incompliment de la
normativa vigent que ha de regir l’emissió dels continguts
audiovisuals i pot exercir la potestat sancionadora en matèria
d’infraccions dels continguts audiovisuals i de publicitat, en els
termes que estableix el títol V d’aquesta llei.

Capítol II
Els drets dels prestadors del servei

Article 11
Els drets dels prestadors del servei de comunicació
audiovisual

Els prestadors del servei de comunicació audiovisual són
titulars dels drets que els reconeix la Llei 7/2010, de 31 de març,
i els que disposa aquesta llei.

Article 12
El dret a l’autoregulació

1. La conselleria competent en matèria audiovisual ha de
promoure l’adopció de codis d’autoregulació o de conducta dels
prestadors de serveis de comunicació audiovisual i ha de vetllar
perquè es compleixin, de manera que quan un contingut
audiovisual contradigui un codi d’autoregulació subscrit per un
prestador del servei, se l’ha de requerir perquè adeqüi
immediatament el contingut a les disposicions del codi o cessi
la seva emissió.

2. Així mateix, ha d’afavorir la subscripció de convenis amb els
prestadors de serveis de comunicació audiovisual per exercir
funcions arbitrals o de mediació en el marc dels codis
esmentats.

3. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual tenen el
dret a aprovar codis en els quals regulin els continguts de la
comunicació audiovisual i les regles de diligència professional
per a la seva elaboració.

Article 13
El dret a crear canals de comunicació comercial i
programes o anuncis d’autopromoció

1. Els prestadors privats del servei de comunicació audiovisual
tenen el dret a crear canals dedicats exclusivament a emetre
missatges publicitaris i missatges de venda per televisió en els
termes establerts en la normativa estatal bàsica.

2. Així mateix, els prestadors del servei de comunicació
audiovisual tenen dret a l’autopromoció de programes i de
productes. Aquests programes i anuncis no es consideren
comunicació comercial i no poden superar els cinc minuts per
hora de rellotge. A aquests efectes s’entén per hora de rellotge
cada una de les hores naturals en què es divideix el dia.

3. Es consideren autopromocions relatives a la programació i
computen en el límit de cinc minuts per hora de rellotge:

a) Els avenços de programació, en què s’informa els
espectadors, per mitjà de tràilers o altres tècniques audiovisuals
publicitàries o promocionals, dels pròxims programes o paquets
de programació que s’han d’emetre en qualsevol dels canals la
responsabilitat editorial dels quals és competència del mateix
prestador del servei de comunicació audiovisual.

b) Les sobreimpressions publicitàries o promocionals sobre
la programació o pròxims programes de qualsevol dels canals
del mateix prestador del servei que s’hagin d’emetre, que no es
limitin a informar, encara que tan sols apareguin en algun dels
angles de pantalla, així com les transparències o
sobreimpressions, també de caràcter publicitari o promocional,
que redirigeixin a la pàgina web del prestador del servei de
comunicació audiovisual.

c) Les autopromocions de la cadena o del prestador del
servei de comunicació audiovisual que tengui un caràcter
promocional o publicitari.

d) Les locucions verbals que tenguin una naturalesa
promocional o publicitària sobre la programació.

4. Es consideren autopromocions de productes i es computen en
el límit dels cinc minuts per hora de rellotge:

a) Les comunicacions audiovisuals que informen sobre els
productes accessoris derivats directament dels programes del
prestador del servei de comunicació audiovisual, atès que la
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seva existència i comercialització seria impossible sense la del
programa; el prestador del servei de comunicació audiovisual ha
d’acreditar la titularitat sobre els drets del producte i que
n’assumeix, directament o indirectament, l’explotació
econòmica.

S’exclou la promoció de productes que, fins i tot tenint una
certa relació amb els continguts d’un programa, resultin aliens
al mateix programa, de manera que s’han de computar en tal cas
com a missatges publicitaris regulats en la Llei. Això es
produirà, entre altres supòsits, sempre que la promoció de
productes es faci a canvi d’una contraprestació econòmica.

b) L’emissió de missatges promocionals o avanços de
pelAlícules europees d’estrena, sempre que el prestador del
servei de comunicació audiovisual acrediti haver participat en
el seu finançament anticipat.

c) Les locucions verbals que tenguin una naturalesa
promocional o publicitària sobre els productes accessoris
derivats directament dels programes.

Article 14
Dret a emetre missatges publicitaris

1. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual, siguin
serveis radiofònics, connexos i interactius, tenen el dret a emetre
missatges publicitaris lliurement.

2. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual
televisius tenen el dret a emetre missatges publicitaris amb una
durada de 12 minuts per hora de rellotge, en els termes que
estableix la Llei estatal.

Article 15
Dret al patrocini

1. El dret al patrocini s’estén a tots els programes excepte els de
contingut informatiu d’actualitat.

2. Els espectadors han de ser informats clarament de l’existència
d’un acord de patrocini. Els programes patrocinats han d’estar
clarament identificats com a tals al començament, en el
transcurs d’aquests programes o en acabar, mitjançant el nom,
el logotip o qualsevol altre símbol, producte o servei del
patrocinador.

3. Els serveis de comunicació audiovisual o els programes no
poden ser patrocinats per empreses l’activitat principal de les
quals estigui relacionada amb les cigarretes o altres productes
del tabac.

4. No es poden patrocinar medicaments específics o tractaments
mèdics que només es puguin obtenir per prescripció facultativa.

Article 16
El dret a contractar l’emissió en exclusiva de continguts
audiovisuals

1. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual tenen
el dret a contractar continguts audiovisuals per a la seva emissió
en obert o codificat; els prestadors mantenen el poder de decisió
sobre l’horari d’emissió, sens perjudici del que estableix la
normativa reguladora de les competicions esportives de caràcter
professional.

2. L’emissió en exclusiva no pot limitar a una part substancial
del públic resident en cap altre estat membre el seguiment

d’esdeveniments qualificats d’interès general per a la societat,
de la mateixa manera que el dret a l’emissió en exclusiva no pot
limitar el dret a la informació als ciutadans.

3. Els qui prestin en exclusiva l’emissió d’un esdeveniment
d’interès general per a la societat han de permetre a la resta de
prestadors de serveis de comunicació audiovisual l’emissió d’un
breu resum informatiu en condicions raonables i no
discriminatòries.

4. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
radiofònica disposen de lliure accés als estadis i recintes per
retransmetre en directe els esdeveniments esportius que hi
tinguin lloc, a canvi d’una compensació econòmica equivalent
a les despeses generades per l’exercici de tal dret.

La resolució de discrepàncies entre les parts en la fixació de
la quantia correspon a la Comissió del Mercat de
Telecomunicacions en els termes que estableix el Reial Decret
Llei 15/2012, de 20 d’abril.

Article 17
El dret a l’emissió en cadena

El dret a l’emissió en cadena per a les televisions d’àmbit
local que hagin obtingut la llicència de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, estarà subjecte al que preveu l’article 22.3
de la Llei 7/2010, de 31 de març.

Article 18
El dret a emetre televisió en alta definició

1. Els prestadors del servei de comunicació audiovisual poden
emetre televisió en resolució d’alta definició. L’emissió
esmentada es pot compatibilitzar amb els programes de
resolució estàndard dins el límit de capacitat assignada.

2. L’emissió i la recepció s’ha d’atenir, en tot cas, als estàndards
establerts per al territori de la Unió Europea.

TÍTOL III
REGULACIÓ DEL MERCAT DE COMUNICACIÓ

AUDIOVISUAL

Capítol I
Règim jurídic

Article 19
Règim jurídic dels serveis de comunicació audiovisual
d’interès general

1. Els serveis de comunicació audiovisual radiofònics, televisius
i connexos i interactius són serveis d’interès general que es
presten en l’exercici del dret a la lliure expressió d’idees, del
dret a comunicar i rebre informació, del dret a la participació en
la vida política i social i del dret a la llibertat d’empresa i dins
del foment de la igualtat, la pluralitat i els valors democràtics.

2. La prestació de serveis de comunicació audiovisual
mitjançant ones hertzianes terrestres requereix la llicència
prèvia atorgada mitjançant un concurs per l’autoritat audiovisual
autonòmica competent.

3. En la resta de casos, la prestació de serveis de comunicació
audiovisual requereix la comunicació fefaent i prèvia a l’inici de
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l’activitat davant de l’autoritat audiovisual autonòmica
competent.

Capítol II
Llicències audiovisuals i comunicació prèvia

Article 20
Las llicències audiovisuals

1. La llicència per a la prestació de serveis de comunicació
audiovisual per ones hertzianes terrestres s’ha d’atorgar
mitjançant un concurs públic amb subjecció al que estableixen
aquesta llei, la legislació bàsica estatal i, supletòriament, la
legislació de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. La llicència ha de concretar l’àmbit de cobertura territorial de
l’emissió, el nombre de canals, el múltiplex assignat i si aquest
és en obert o en accés condicional mitjançant pagament, tal com
estableix l’article 24.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març. La seva
adjudicació implica la concessió d’ús privatiu del domini públic
radioelèctric, de conformitat amb la planificació establerta per
l’Estat.

3. Les llicències audiovisuals s’han d’atorgar per un termini de
15 anys i les seves successives renovacions han de ser
automàtiques i pel mateix termini atorgat inicialment, sempre
que es compleixi amb el que disposa l’article 28 de la Llei
7/2010, de 31 de març.

4. El procediment per a l’atorgament de llicències ha de ser
iniciat d’ofici per l’òrgan competent en matèria de serveis de
comunicació audiovisual mitjançant la convocatòria pública del
concurs.

5. Malgrat el que estableix el paràgraf anterior, en els casos
prevists en la normativa bàsica estatal i en els terminis que s’hi
preveuen, els interessats poden instar la convocatòria del
concurs. Una vegada presentada la solAlicitud per un interessat,
s’hi ha de donar resposta en el termini de sis mesos.

6. Correspon al Consell de Govern aprovar les bases del concurs
per a l’atorgament de llicències, i el procediment s’ha d’establir
reglamentàriament.

Article 21
La comunicació prèvia

1. La comunicació prèvia s’ha de presentar per escrit davant
l’òrgan de l’Administració pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears competent en matèria de serveis de
comunicació audiovisual, i s’hi ha d’adjuntar la documentació
acreditativa de l’activitat en els termes que s’estableixin
reglamentàriament.

2. Així mateix, s’ha de fer una declaració responsable de no
incórrer en cap de les limitacions que, per raons d’ordre públic
audiovisual, estableix la legislació aplicable.

3. La comprovació de la inexactitud, falsedat o omissió, de
caràcter essencial, en qualsevol de les dades, manifestacions o
documents que acompanyin la comunicació prèvia, determina
la impossibilitat de continuar amb la prestació del servei des del
moment que es tingui constància de tals fets, sens perjudici de

les responsabilitats penals, civils o administratives que
pertoquin.

Article 22
Negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual

1. La realització de negocis jurídics l’objecte dels quals sigui
una llicència de comunicació audiovisual requereix
l’autorització prèvia del Consell de Govern i està subjecta al
pagament d’una taxa.

2. Quan el negoci jurídic consisteix en la transmissió o
l’arrendament de les llicències de comunicació audiovisual, està
subjecte, a més, a les condicions que estableix la legislació
estatal bàsica.

3. L’autorització de la transmissió comporta la subrogació de la
persona solAlicitant en tots els drets i obligacions de l’anterior
titular.

Article 23
Serveis de comunicació audiovisual comunitaris sense ànim
de lucre

1. La prestació de serveis de comunicació audiovisual
comunitaris sense ànim de lucre pot ser duta a terme per entitats
privades que tenguin la consideració legal d’entitats sense ànim
de lucre.

2. Aquests serveis només es poden prestar per atendre
necessitats socials, culturals i de comunicació específiques de
comunitats i grups socials, així com per fomentar la participació
ciutadana i la vertebració del teixit associatiu, i requereixen
l’atorgament de la llicència prèvia que en cap cas no pot ser
objecte de transmissió o arrendament.

3. En tot cas, els seus continguts s’han d’emetre en obert i sense
cap tipus de comunicació audiovisual comercial.

4. Els prestadors de serveis de comunicació audiovisual
comunitaris sense ànim de lucre s’han d’inscriure en el registre
de prestadors de serveis de comunicació audiovisual de les Illes
Balears.

TÍTOL IV
EL SERVEI PÚBLIC AUDIOVISUAL A LES ILLES

BALEARS

Article 24
Definició i abast del servei públic de comunicació
audiovisual

1. El servei públic de comunicació audiovisual és un servei
essencial d’interès econòmic general que té com a missió
difondre continguts que fomentin els principis i valors
constitucionals i estatutaris, contribuir a la formació d’una
opinió pública plural, donar a conèixer la diversitat cultural i
lingüística de les Illes Balears, i difondre el coneixement i les
arts, amb especial incidència en el foment d’una cultura
audiovisual. Així mateix, s’han d’atendre els ciutadans i grups
socials que no són destinataris de la programació majoritària.

2. Constitueix el seu objecte la producció, difusió i edició d’un
conjunt de canals de ràdio, televisió i serveis d’informació en
línia amb programacions diverses, destinades a satisfer les
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necessitats d’informació, cultura, educació i entreteniment de la
societat, amb subjecció als principis anteriors.

3. El finançament públic no pot sostenir activitats ni continguts
aliens al compliment de la funció de servei públic.

4. Per a l’emissió del servei públic de comunicació audiovisual
per ones hertzianes terrestres en una altra comunitat autònoma
amb afinitats lingüístiques o culturals es requereix un acord
mitjançant conveni i que hi hagi reciprocitat entre ambdues
comunitats autònomes.

Article 25
Principis inspiradors i abast

L’activitat del servei públic de comunicació audiovisual
s’inspira en els principis següents:

a) El respecte i la defensa dels principis que informen la
Constitució Espanyola i l’Estatut d’Autonomia de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels drets i llibertats que s’hi
reconeixen i garanteixen.

b) La promoció i difusió de la cultura i llengües oficials de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, així com la defensa
de la nostra identitat.

c) El foment de la producció audiovisual pròpia i
d’emissions que coadjuvin a la projecció de les Illes Balears cap
a l’exterior.

d) El reflex del pluralisme polític, ideològic, cultural i social
de les Illes Balears.

e) El respecte a la dignitat humana, a l’honor, a la intimitat
personal i a la imatge pròpia.

f) La promoció activa de la igualtat entre homes i dones, que
inclou la igualtat de tracte i d’oportunitats, el respecte a la
diversitat i a la diferència i l’ús del llenguatge no sexista.

g) La protecció de la joventut i de la infantesa.
h) El respecte a la llibertat d’expressió i a la formació d’una

opinió política plural.
i) La separació entre informacions i opinions, la identificació

de qui sustenta aquestes últimes i la seva lliure expressió dins
els límits constitucionals i estatutaris.

j) La recerca del desenvolupament del sector audiovisual des
del punt de vista de la millora de la seva contribució a
l’economia de la comunitat autònoma.

k) La garantia dels drets dels usuaris respecte a la
programació, la publicitat i les altres modalitats de promoció
comercial.

Article 26
Explotació dels canals digitals

El Consell de Govern ha de decidir, dins els múltiples
digitals que es reservin a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, els canals digitals d’àmbit autonòmic que han de ser
explotats pel servei públic de comunicació audiovisual
televisiva i els que han de ser explotats per empreses privades
en règim de llicència.

Article 27
Gestió del servei públic

1. La gestió del servei públic de comunicació audiovisual es pot
dur a terme, entre altres modalitats: mitjançant la gestió directa
a través dels seus propis òrgans, mitjans o entitats; mitjançant
l’atribució a un tercer de la gestió indirecta del servei o de la
producció i edició dels diferents programes audiovisuals, o
mitjançant la seva prestació a través de diferents instruments de
colAlaboració publicoprivada, d’acord amb els principis de
publicitat, transparència, concurrència, no-discriminació i
igualtat de tracte.

2. La comunitat autònoma pot acordar transformar la gestió
directa del servei en gestió indirecta, mitjançant l’alienació de
la titularitat de l’entitat prestadora del servei, que s’ha de dur a
terme conformement als principis esmentats en el paràgraf
anterior.

3. L’òrgan competent en matèria de serveis de comunicació
audiovisual pot convocar els concursos corresponents per a
l’adjudicació de llicències audiovisuals en els termes que
estableix l’article 20 d’aquesta llei i en la normativa estatal
bàsica.

4. La comunitat autònoma pot transferir, una vegada
transformada en llicència audiovisual, l’habilitació per prestar
aquest servei d’acord amb el procediment que preveu l’article
22 d’aquesta llei i en el seu desplegament reglamentari.

5. Les persones físiques o jurídiques a les quals s’encomani la
gestió indirecta del servei o la seva prestació a través
d’instruments de colAlaboració publicoprivats estan subjectes al
compliment de l’article 24.1 d’aquesta llei, així com dels
articles 40.1 i 41 de la Llei 7/2010, de 31 de març, general de
comunicació audiovisual, i, en tot cas, han de complir els
requisits i les limitacions establerts en la legislació per ser titular
d’una llicència individual.

6. El prestador del servei públic de la comunitat autònoma de
les Illes Balears pot establir acords amb altres prestadors del
servei públic de comunicació audiovisual per a la producció,
edició i emissió conjunta de continguts, l’adquisició de drets
sobre continguts o en altres àmbits, per millorar l’eficiència de
la seva activitat.

Article 28
Límits per als prestadors del servei públic audiovisual de
titularitat pública

1. El prestador de titularitat pública del servei públic de
comunicació audiovisual de la comunitat autònoma,
l’Administració pública, així com les seves entitats dependents
o societats sobre les quals qualsevol de les anteriors exerceixi el
seu control, no poden participar en el capital social de
prestadors privats del servei de comunicació audiovisual.

2. No obstant això, en els casos en què, d’acord amb aquesta
llei, s’acordi la prestació del servei públic de comunicació
audiovisual mitjançant gestió indirecta o altres instruments de
colAlaboració publicoprivada, la comunitat autònoma pot
participar en el capital social del prestador del seu servei públic.
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3. La comunitat autònoma no pot participar, directament o
indirectament, en el capital social dels titulars de llicència del
servei de comunicació audiovisual.

Article 29
Mesures d’estabilitat pressupostària del servei públic de
comunicació audiovisual

S’estableix l’obligació del prestador de titularitat pública del
servei públic de comunicació audiovisual de les Illes Balears
d’ajustar la seva activitat al marc d’estabilitat pressupostària i,
per fer-ho, s’estableixen les mesures de caràcter financer
següents:

a) S’ha de fixar mitjançant la llei de pressuposts anuals el
límit màxim de despesa anual del servei públic.

b) La memòria i l’informe de gestió anuals han de fer una
referència expressa al compliment de l’equilibri i sostenibilitat
financers i, en el cas excepcional de no trobar-se en equilibri, el
prestador de titularitat pública del servei públic de comunicació
audiovisual ha de presentar a l’òrgan competent en matèria de
pressuposts una proposta de reducció de les despeses per a
l’exercici següent en una quantitat equivalent a la pèrdua o
dèficit generat.

Les aportacions patrimonials, contractes, programes,
encàrrecs, convenis o qualsevol lliurament de la comunitat
autònoma a favor directament o indirectament dels prestadors
de titularitat pública del servei públic de comunicació
audiovisual requereix la posada en marxa de la reducció de
despeses aprovada.

c) S’estableix l’obligació de presentar anualment, abans de
l’1 d’abril, davant del Parlament un informe que posi de
manifest que la gestió del servei públic s’adequa als principis de
la Llei Orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.

d) Els sistemes de control de la funció de servei públic són
els següents:

1. Correspon al Parlament de les Illes Balears exercir el
control parlamentari i vetllar de manera especial pel
compliment de la funció de servei públic.
2. Correspon a la conselleria competent en matèria
audiovisual vetllar pel compliment dels principis rectors del
model audiovisual, i en general, l’adequació a la legislació
audiovisual de l’actuació del prestador del servei públic.
3. Correspon a la Sindicatura de Comptes el control extern
de la gestió econòmica i pressupostària del prestador del
servei públic, sens perjudici de les competències que
corresponguin al Tribunal de Comptes.
4. Així mateix, es poden establir auditories operatives que
permetin l’adequada supervisió financera del prestador de
titularitat pública del servei de comunicació audiovisual amb
especial atenció a l’equilibri i sostenibilitat pressupostària.

TÍTOL V
RÈGIM SANCIONADOR

Article 30
Competències

La conselleria competent en matèria audiovisual de les Illes
Balears exerceix la supervisió, el control i la protecció activa
per garantir el compliment del que estableixen aquesta llei i la
normativa estatal bàsica, així com la potestat sancionadora en
relació amb els serveis de comunicació audiovisual als quals
sigui d’aplicació aquesta llei.

Article 31
Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) L’emissió de continguts que de forma manifesta fomentin
l’odi, el menyspreu o la discriminació per motius de naixement,
raça, sexe, religió, nacionalitat, opinió o qualsevol altra
circumstància personal o social.

b) Les emissions que vulnerin la dignitat humana.
c) La difusió del nom, la imatge o altres dades que permetin

la identificació dels menors en els termes de l’article 7.2
d’aquesta llei.

d) La comissió dues vegades en un dia i en un mateix canal
de comunicació audiovisual de la infracció greu que preveu
l’article 32.d).

e) La prestació del servei de comunicació audiovisual sense
disposar de la corresponent llicència o sense haver complert el
deure de comunicació prèvia.

f) La prestació del servei de comunicació audiovisual basat
en una solAlicitud el titular de la qual incorri en qualsevol de les
limitacions per raó d’ordre públic audiovisual previstes en la
legislació bàsica estatal.

g) L’acumulació de quatre infraccions greus en un mateix
any natural.

Article 32
Infraccions greus

Són infraccions greus:

a) L’incompliment del deure d’identificació plena que
preveu l’article 9.1.

b) La vulneració durant més de tres dies en un període de
deu dies consecutius del deure que estableix l’article 9.2 de
donar a conèixer la programació televisiva amb l’antelació
prevista en l’article esmentat.

c) La vulneració de la prohibició i, si escau, de les
condicions d’emissió de continguts perjudicials per al menor,
previstes en l’article 7.1 i 3.

d) L’incompliment del límit de temps d’emissió per hora de
rellotge dedicat a la publicitat i a la televenda, quan excedeixi
en un vint per cent del permès.

e) L’incompliment de la resta de les condicions establertes
en aquesta llei per a la realització de les diferents formes de
comunicació comercial previstes en els articles 14 i 15 que no
estiguin incloses en la tipificació de l’apartat anterior.

L’incompliment en la mateixa comunicació comercial de
dues o més condicions de les previstes en aquests articles només
dóna lloc a una sanció. Així mateix, l’incompliment d’una de
les condicions previstes en els articles esmentats no pot donar
lloc a més a la sanció per comunicació comercial encoberta.
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f) L’incompliment dels codis d’autoregulació de conducta
que preveu l’article 12 d’aquesta llei.

g) L’incompliment del deure de permetre als restants
prestadors l’emissió d’un breu resum informatiu, en els termes
i amb les condicions establertes per l’article 16 en l’apartat 3.

h) La negativa, resistència o obstrucció que impedeixi,
dificulti o retardi l’exercici de facultats d’inspecció de
l’autoritat competent.

i) L’acumulació de quatre infraccions lleus en un mateix any
natural.

Article 33
Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) L’incompliment del deure d’atendre un requeriment
d’informació dictat per l’autoritat competent, així com
retardar-ne injustificadament l’aportació quan resulti exigible
conformement al que disposa aquesta llei.

b) L’incompliment de la resta de deures i obligacions
establerts en aquesta llei que no estiguin tipificats com a
infraccions greus o molt greus.

c) L’incompliment de les condicions no essencials de la
llicència.

Article 34
Sancions

1. Les infraccions molt greus s’han de sancionar:

a) En tot cas, amb una multa de 500.001 a 1.000.000 d’euros
per als serveis de comunicació audiovisual televisiva i de
100.001 a 200.000 per als radiofònics, per als prestadors del
servei de comunicació electrònica i per als prestadors de servei
de catàleg de programes.

b) En el cas de la infracció prevista en l’apartat e) de
l’article 31, a més de la multa s’ha d’imposar el cessament de
les emissions, i es precintarà provisionalment els equips i
instalAlacions utilitzats per realitzar l’emissió.

2. Les infraccions greus s’han de sancionar amb una multa de
100.001 a 500.000 euros per a serveis de comunicació
audiovisual televisiva i de 50.001 a 100.000 per als radiofònics,
per als prestadors del servei de comunicació electrònica i per als
prestadors de servei de catàleg de programes.

3. Les infraccions lleus s’han de sancionar amb una multa de
fins a 100.000 euros per als serveis de comunicació televisiva
i fins a 50.000 per als radiofònics, per als prestadors del servei
de comunicació electrònica i per als prestadors de servei de
catàleg de programes.

4. La quantia de la sanció que s’imposi, dins els límits indicats,
s’ha de graduar tenint en compte, a més del que preveu l’article
131.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic
de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, els criteris següents:

a) La inclusió de la conducta sancionada en un codi
d’autoregulació que obligui l’infractor com a conducta
prohibida.

b) Haver estat sancionat per resolució administrativa ferma
pel mateix tipus d’infracció en el termini dels tres anys
anteriors.

c) La gravetat de les infraccions comeses en el termini
anterior de tres anys pel subjecte que se sanciona.

d) La repercussió social de les infraccions.
e) El benefici que hagi reportat a l’infractor el fet objecte de

la infracció.

5. Les quanties assenyalades en aquest article han de ser
actualitzades periòdicament pel Consell de Govern tenint en
compte la variació dels índexs de preus de consum.

Article 35
Responsabilitat per la comissió d’infraccions

1. La responsabilitat administrativa per les infraccions d’aquesta
llei és exigible al prestador del servei de comunicació
audiovisual. També és aplicable, quan sigui procedent d’acord
amb aquesta llei, als prestadors del servei radiofònic i als
prestadors dels serveis de comunicació electrònica i de catàleg
de programes.

Als efectes de la dilucidació correcta de la responsabilitat
administrativa, els prestadors del servei han d’arxivar durant un
termini de sis mesos comptadors des de la data de la seva
primera emissió, tots els programes emesos, inclosa la
comunicació comercial, i registrar les dades relatives a tals
programes.

2. No incórrer en responsabilitat administrativa el prestador del
servei de comunicació audiovisual, ni els prestadors dels serveis
de comunicació electrònica i de servei de catàleg de programes,
quan emetin comunicacions comercials elaborades per persones
alienes al prestador i que suposin una infracció d’acord amb la
normativa vigent sobre publicitat.

No obstant això, el prestador del servei ha de cessar en
l’emissió de tal comunicació comercial al primer requeriment de
la conselleria competent en matèria audiovisual de les Illes
Balears.

3. La persona infractora ha de refer la situació alterada al seu
estat originari i rescabalar els danys i perjudicis causats, sempre
que tècnicament sigui possible. L’autoritat competent per a la
resolució de l’expedient sancionador pot imposar multes
coercitives de fins a 30.000 euros diaris per al compliment
d’aquestes obligacions.

TÍTOL VI
LES LÍNIES D’ACCIÓ INSTITUCIONAL

Article 36
Línies fonamentals de l’acció institucional

1. El Govern de les Illes Balears reconeix el caràcter estratègic
del sector audiovisual de les Illes per la seva importància social
i econòmica, i com a instrument per a la promoció turística, a
més de mitjà per a la promoció i divulgació de la cultura,
història i llengua pròpia, així com per a la transmissió dels
valors superiors de la nostra Constitució i del nostre Estatut
d’Autonomia.

2. Els poders públics de la comunitat autònoma de les Illes
Balears han de:

a) Establir instruments adequats de foment orientats a la
consolidació del sector audiovisual com un factor estratègic de
l’economia de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en el
qual s’hauran de tenir en compte els criteris següents:
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1. L’afavoriment de la competència i de la presència
nacional i internacional de les empreses audiovisuals de les
Balears.
2. La innovació tecnològica, la investigació i el
desenvolupament sostingut del factor R+D+I.
3. La formació dels treballadors i professionals relacionats
amb el sector audiovisual.
4. El foment de la contractació de tècnics residents a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, així com la
contractació, la colAlaboració i la coproducció amb les
empreses de les Illes Balears a través del Registre general
d’empreses audiovisuals de les Illes Balears.
5. La realització d’iniciatives amb components de creativitat
i innovació.
6. L’elaboració de plans de promoció, distribució i
exhibició.
7. El foment i la potenciació de la figura de l’emprenedor al
sector audiovisual.
8. L’adequat tractament de les dues llengües cooficials de
les Illes Balears, així com de la cultura pròpia dins i fora de
les Balears.
9. Donar suport als cineastes i autors creadors de les Illes
Balears i a les seves obres, i fomentar-los, i d’aquesta
manera reconèixer-los com a part de la cultura pròpia de les
Illes.
10. Afavorir la producció audiovisual tant nacional com
internacional en l’àmbit territorial de les Illes Balears així
com l’articulació de rutes turístiques cinematogràfiques amb
la finalitat de promoure el sector turístic.
b) Crear una finestreta única per a l’activitat audiovisual a

les Illes Balears i dur a terme l’eliminació i la reducció
progressiva de les càrregues administratives, així com reduir les
traves injustificades o desproporcionades per a l’accés i exercici
de l’activitat audiovisual.

c) Proporcionar els instruments necessaris per a la protecció,
conservació i salvaguarda del patrimoni audiovisual de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Per fer-ho s’ha de
crear una filmoteca de les Illes Balears.

d) Coordinar les accions del Govern de les Illes Balears en
matèria audiovisual amb les quals promoguin les
administracions locals de la comunitat autònoma, així com amb
la resta de comunitats autònomes, l’Estat i la Unió Europea.

e) ColAlaborar amb les entitats locals en la formació dels
seus tècnics en matèria audiovisual.

f) Subscriure convenis de colAlaboració amb entitats
públiques i privades per a la consecució dels objectius d’aquesta
llei.

g) En general, dur a terme totes les línies d’actuació que
fomentin la creació, la producció, la distribució i l’exhibició de
les obres audiovisuals elaborades a les Illes Balears, així com
l’ampliació, la millora i la internacionalització del sector
audiovisual de les Illes Balears i de les empreses que l’integren.

3. Així mateix, els poders públics de la comunitat autònoma de
les Illes Balears podran destinar una part de la inversió que
deixa la realització i execució d’una producció internacional i/o
nacional en el nostre territori, per incentivar les produccions
pròpies realitzades per les productores amb domicili social en
les Illes Balears.

TÍTOL VII
COMPETÈNCIES I ORGANITZACIÓ

Article 37
Competències

1. Correspon al Govern de les Illes Balears, per mitjà de la
conselleria corresponent, el foment de les activitats relacionades
amb l’impuls a la creació, la producció, la difusió i l’exhibició;
la investigació; la formació, i la conservació d’obres
audiovisuals, sens perjudici de les competències que els consells
insulars tenguin atribuïdes en aquestes matèries per l’Estatut
d’Autonomia.

2. Correspon a la conselleria que exerceixi les competències en
matèria audiovisual:

a) Proposar al Consell de Govern l’estratègia general de les
polítiques públiques en matèria audiovisual.

b) Executar programes i accions per al desenvolupament de
l’activitat audiovisual.

c) Elaborar els avantprojectes de reglaments de
desplegament d’aquesta llei.

d) Elaborar l’avantprojecte de pressuposts en matèria
audiovisual.

e) Proposar la concessió de les llicències en matèria
audiovisual, com també rebre les comunicacions prèvies a
l’inici de l’activitat.

f) Controlar el compliment de la normativa general de
l’audiovisual en l’àmbit de la comunitat autònoma, i exercir les
corresponents potestats inspectores i sancionadores.

g) Dirigir estratègicament i coordinar totes les unitats i
centres directius de l’Administració autonòmica relacionats amb
les empreses i activitats audiovisuals.

h) Portar el Registre de Prestadors de Serveis de
Comunicació Audiovisual de les Illes Balears, el Registre
General d’Empreses Audiovisuals de les Illes Balears i la
Filmoteca Balear.

Article 38
Registre de Prestadors de Serveis de Comunicació
Audiovisual

1. Es crea el Registre de Prestadors de Serveis de Comunicació
Audiovisual de les Illes Balears, adscrit a la conselleria
competent en matèria audiovisual, en el qual s’han d’inscriure
els prestadors de serveis de comunicació audiovisual subjectes
a aquesta llei. Així mateix, s’hi han d’inscriure les persones
titulars de participacions significatives en els prestadors del
servei de comunicació audiovisual amb indicació de capital que
correspongui.

S’entén per participació significativa als efectes d’aquesta
llei la que representi directament o indirectament:

a) El 5% del capital social.
b) El 30% dels drets de vot o percentatge inferior, si serveix

per designar en els 24 mesos següents a l’adquisició un nombre
de consellers que representin més de la meitat dels membres de
l’òrgan d’administració de la societat.

2. Aquest registre té caràcter públic i les seves inscripcions
tenen efectes declaratius.

3. L’accés a les dades d’aquest registre i la solAlicitud de
certificats dels assentaments per la ciutadania s’ha d’exercir en
els termes que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
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administratiu comú, i, si escau, subjecte a les previsions
contingudes en la normativa de protecció de dades.

4. El Registre s’ha de configurar en suport informàtic i se n’han
de portar els llibres auxiliars o arxius que siguin convenients per
al seu bon funcionament.

5. Reglamentàriament s’ha d’establir l’organització, el contingut
i el funcionament del registre esmentat.

Article 39
Registre General d’Empreses Audiovisuals de les Illes
Balears

1. Es crea el Registre General d’Empreses Audiovisuals de les
Illes Balears, adscrit a la conselleria competent en matèria
audiovisual, com a instrument de publicitat i transparència.

2. Es poden inscriure en el Registre General d’Empreses
Audiovisuals de les Illes Balears les empreses amb seu o centre
de treball a la comunitat autònoma, sigui quina sigui la seva
forma jurídica, que duguin a terme activitats de producció,
distribució, laboratoris, estudis de rodatge i doblatge, material
audiovisual i les altres de connexes que es determinin
reglamentàriament, així com les persones i entitats titulars de les
sales d’exhibició.

3. La inscripció d’una empresa en el Registre General
d’Empreses Audiovisuals de les Illes Balears comporta la
inscripció en el Registre de l’Institut de la Cinematografia i de
les Arts Audiovisuals, sense que l’empresa tramiti una segona
solAlicitud d’inscripció.

4. Els professionals vinculats al sector audiovisual poden
comunicar al Registre l’exercici de la seva activitat amb la
finalitat que els organismes públics i privats disposin d’una
informació àmplia del capital humà del sector audiovisual de les
Illes Balears.

5. Les empreses inscrites a què es refereix l’apartat segon
d’aquest article han de subministrar al Registre una còpia dels
comptes anuals que dipositin en el Registre Mercantil quan
estiguin subjectes a aquesta obligació de dipòsit, com també
informació sobre la seva participació en produccions i rodatges
en la forma i amb la periodicitat que s’estableixi
reglamentàriament.

6. Aquest registre ha de disposar d’una secció específica en la
qual s’han d’inscriure totes les empreses de les Balears, de la
resta d’Espanya i estrangeres en cas de ser beneficiàries d’algun
dels incentius per a l’impuls de l’activitat audiovisual regulats
en els articles 43 i següents d’aquesta llei.

7. Així mateix, ha de tenir una secció en la qual s’han
d’inscriure les empreses audiovisuals i les connexes que
s’estableixin reglamentàriament, que siguin eficients en termes
mediambientals en els termes que estableix l’article 50
d’aquesta llei.

8. El Registre ha de mantenir, durant un període mínim de 5
anys, una base de dades dels incentius atorgats a les empreses,
o solAlicitants, a fi de:

- Verificar si s’han complert els requisits establerts en
aquesta llei i la normativa que la desplegui.

- Facilitar als organismes de control la informació que se li
requereixi.

Article 40
Filmoteca Balear

1. La Filmoteca Balear, òrgan adscrit a la conselleria competent
en matèria audiovisual, s’encarregarà de dur a terme la
coordinació per a la recuperació, conservació, documentació,
promoció i difusió del patrimoni audiovisual de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i de les arts de la imatge en
general, sense perjudici de les competències pròpies dels
consells insulars.

2. La Filmoteca Balear ha de vetllar per la preservació i difusió
del patrimoni audiovisual i de la cultura cinematogràfica balear;
a més, ha de servir de suport a la formació audiovisual
mitjançant la posada a disposició de les activitats formatives del
material filmogràfic i audiovisual custodiat per la filmoteca.

3. Correspon a la conselleria competent en matèria audiovisual
solAlicitar, d’ofici o a instància de part, la declaració d’aquelles
obres audiovisuals o material fílmic de marcat interès artístic,
històric o cultural com a béns d’interès cultural autonòmic, o
nacional si escau.

Article 41
Illes Balears Film Comission

1. L’Illes Balears Film Comission té com a objectiu principal
facilitar a les productores nacionals i internacionals tota la
informació que necessitin per a la realització de rodatges en
qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

2. L’Illes Balears Film Comission elaborarà una guia de bones
pràctiques ambientals que servirà d’eina per als professionals
del sector.

3. L’Illes Balears Film Comission es constitueix com una
oficina de serveis que podrà exercir directament la conselleria
competent en matèria audiovisual o, si s’escau, mitjançant un
ens del sector públic instrumental autonòmic. Els consells
insulars, els ajuntaments, les associacions professionals i les
entitats públiques o privades relacionades amb la matèria
podran colAlaborar-hi en la presa de decisions per mitjà de
convenis de colAlaboració. Si escau, aquestes fórmules podran
incloure les cessions de les marques “Film Comission”.

4. A través de la finestreta única d’activitats audiovisuals
prevista en l’article 36.b) d’aquesta llei, que s’ha d’integrar a
l’Illes Balears Film Comission, s’han de facilitar i agilitar els
procediments administratius necessaris per dur a terme activitats
audiovisuals a qualsevol de les illes de l’arxipèlag.

També s’ha d’informar sobre els incentius o beneficis fiscals
en matèria audiovisual a què es pugui optar en l’àmbit territorial
de la comunitat autònoma.

La finestreta única ha de permetre el coneixement i contacte
amb les empreses relacionades amb el sector audiovisual que
presten els seus serveis a les Illes Balears a través del Registre
d’Empreses Audiovisuals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears adscrit a la conselleria competent en matèria
audiovisual.

S’ha de poder accedir electrònicament a través de la
finestreta única, tant a la informació sobre els procediments
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necessaris per al desenvolupament d’una activitat audiovisual,
com a la realització dels tràmits preceptius per a això, incloent
les declaracions, notificacions o solAlicituds necessàries per
obtenir una autorització, un permís o una llicència.

La comunitat autònoma ha d’adoptar les mesures necessàries
per garantir que, a través de la finestreta única, es pugui:

a) Obtenir tota la informació i formularis necessaris per a
l’accés a la seva activitat i el seu exercici.

b) Presentar tota la documentació i solAlicituds necessàries.
c) Accedir a la informació que preveu aquest article en les

llengües cooficials de les Illes Balears i en alguna altra llengua
de treball comunitària.

5. Les administracions públiques han d’adoptar les mesures
necessàries i han d’incorporar en els seus respectius àmbits les
tecnologies necessàries per garantir la interoperabilitat dels
diferents sistemes, en la mesura en què la disponibilitat tècnica
i econòmica ho faci possible.

TÍTOL VIII
SIMPLIFICACIÓ ADMINISTRATIVA

Article 42
Reducció de càrregues administratives

1. El Govern de les Illes Balears ha d’adoptar les mesures
necessàries per reduir les càrregues administratives en el
desenvolupament de l’activitat audiovisual en l’àmbit territorial
de les Illes Balears.

2. Per estudiar, dissenyar i posar en marxa les actuacions
generals que tenguin per objectiu agilitar tramitacions
administratives, mitjançant la utilització de les eines
organitzatives, de qualitat, d’administració electrònica i
jurídiques per redissenyar i simplificar els procediments per a
l’obtenció d’autoritzacions, permisos i llicències, com també les
tècniques de gestió per reduir càrregues administratives, s’ha de
crear un grup de treball en matèria de reducció de càrregues
administratives per al desenvolupament de l’activitat
audiovisual en les Illes Balears.

3. El Govern de les Illes Balears ha de dur a terme les mesures
de colAlaboració institucional i administrativa necessàries per a
la consecució de l’objecte d’aquesta llei, com ara
l’homogeneïtzació de taxes i terminis per a l’obtenció de
permisos i llicències per a rodatges a les diferents illes i
municipis de les Illes Balears, en l’àmbit de les seves
competències.

TÍTOL IX
FOMENT DE L’ACTIVITAT AUDIOVISUAL

Capítol I
Incentius a l’activitat audiovisual

Article 43
Incentius per al desenvolupament de l’activitat audiovisual
a les Illes Balears

1. Es crea un sistema d’incentius per promoure el
desenvolupament i la dinamització de l’activitat audiovisual a
la comunitat autònoma de les Illes Balears. Aquest sistema
d’incentius s’ha d’ajustar al que disposi la llei general de
pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
cada exercici.

2. Aquest sistema d’incentius te com a objecte:
a) Dur a terme la captació de projectes cinematogràfics i

audiovisuals en el territori de les Illes Balears.
b) Fomentar la distribució i exhibició d’obres

cinematogràfiques i audiovisuals del sector audiovisual balear.
c) Facilitar diferents mecanismes de finançament dels

projectes cinematogràfics i audiovisuals en les Illes Balears.

3. Els incentius prevists en el punt anterior poden consistir en
aportacions en espècie, beneficis o avantatges fiscals, crèdits
financers, així com qualsevol altre que es pugui preveure
mitjançant una norma amb rang de llei. Aquests incentius s’han
d’articular de la manera següent:

a) Aportacions en espècie mitjançant la subscripció de
convenis de colAlaboració.

b) L’establiment d’avantatges o incentius fiscals en l’àmbit
competencial de la comunitat autònoma.

c) Crèdits financers per a projectes cinematogràfics i
audiovisuals del sector audiovisual balear.

d) Qualsevol altre incentiu que es pugui preveure en una
norma amb rang de llei per a la captació de projectes
cinematogràfics i audiovisuals que es desenvolupin a les Illes
Balears.

Article 44
Aportacions en espècie

S’ha d’afavorir la subscripció dels convenis de colAlaboració
necessaris amb empreses o entitats publicoprivades, amb la
finalitat de poder oferir serveis en espècie als projectes
cinematogràfics seleccionats que hagin escollit les Illes Balears
com a lloc de rodatge i que, al seu torn, contribueixin a la
desestacionalització de la nostra economia.

Article 45
Incentius i bonificacions fiscals

Es poden establir bonificacions o exempcions sobre les taxes
autonòmiques que afectin el sector audiovisual com també
establir gravàmens reduïts sobre els tributs cedits a la comunitat
autònoma.
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Article 46
Finançament cinematogràfic i audiovisual

Es poden subscriure convenis de colAlaboració amb bancs i
entitats de crèdit per facilitar el finançament de les activitats
cinematogràfiques i audiovisuals realitzades en el territori de les
Illes Balears amb la finalitat de crear un marc financer favorable
per als projectes del sector audiovisual balear. Així mateix, es
podrà ampliar el sistema de garanties bancàries amb la finalitat
de facilitar a la indústria l’obtenció del finançament esmentat.

Es pot dotar de fons les societats de garantia recíproca per
a la creació de noves línies d’aval per finançar la liquiditat i la
inversió de les activitats cinematogràfiques i audiovisuals
realitzades en el territori de les Illes Balears.

Article 47
Altres incentius

En el supòsit que s’estableixin incentius consistents en
reemborsaments econòmics han d’estar subjectes als requisits
següents:

a) Es poden finançar mitjançant aportacions econòmiques
publicoprivades, mitjançant un conveni de colAlaboració, amb la
participació de les diferents administracions públiques i del
sector privat interessat.

b) S’ha d’establir un sistema de selecció dels projectes
cinematogràfics i audiovisuals i s’han de determinar les
despeses que poden ser considerades com a elegibles als efectes
de determinar l’import del reemborsament.

c) Tenen prioritat per accedir a aquests ajuts les produccions
que es desenvolupin en règim de coproducció amb alguna
empresa amb seu a les Illes Balears, així com les que contractin
equips tècnics i humans de les Illes Balears, i també aquelles en
les quals la identitat de les Illes Balears quedi clarament
identificada.

d) En cap cas no poden optar als ajuts les obres qualificades
“X”, com tampoc les que per sentència siguin declarades
constitutives d’algun delicte.

e) Les productores que es beneficiïn dels incentius prevists
en aquest article han de cedir imatges audiovisuals de les
produccions realitzades al Govern de les Illes Balears, de forma
gratuïta, als efectes d’usar-les per promocionar el territori de les
Balears com a plató de cinema i que s’han d’integrar a la
Filmoteca de les Illes Balears, en el seu banc d’imatges.

Capítol II
Foment i coordinació de les activitats d’investigació i

formació relatives al sector audiovisual

Article 48
Estímul de la formació i la investigació

1. A fi de potenciar, actualitzar i millorar les accions en curs, o
de nova implantació, relatives a la investigació de continguts,
mercats i noves tecnologies, d’una banda, i relatives a la
formació dels tècnics i professionals del sector audiovisual, de
l’altra, la conselleria competent en aquesta matèria ha d’establir
mesures de coordinació i foment dins els límits pressupostaris
aprovats en cada exercici.

2. S’ha de procurar que les accions de coordinació i estímul de
la investigació i de la formació comptin amb la colAlaboració de
totes les institucions, públiques o privades, que concorren al

sector i potencien la sinergia de conjunt i, de manera especial,
les de naturalesa investigadora i docent.

3. Les accions de coordinació i foment de la investigació s’han
d’adreçar a:

a) Identificar i promoure nous programes, referits a la
investigació de continguts, mercats, necessitats professionals,
desenvolupaments tecnològics i altres, dins les estratègies que
duen a terme les diferents administracions.

b) Adaptar les noves tendències per dur a terme una aposta
en l’impuls i la transformació del canvi de model de negoci per
tal d’accedir a mercats exteriors.

4. Les accions de coordinació i foment de la formació s’han
d’adreçar a:

a) Aprofitar els mecanismes de colAlaboració existents, o
crear-ne altres de nous quan sigui necessari, per establir una
actualització permanent dels currículums acadèmics de manera
que s’aconsegueixi la màxima adequació entre l’oferta de
formació de nous professionals i les necessitats de creació i
producció definides per l’activitat empresarial del sector.

b) Unir els recursos dels diferents departaments de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
i d’altres administracions com l’estatal i l’europea, i de les
empreses del sector, per establir, mitjançant convenis, els
objectius i les modalitats de la formació professional no
cobertes pels programes reglats i adaptada a les canviants
necessitats concretes del sector.

c) Fomentar la formació continuada i el reciclatge de tècnics
i professionals de comú acord amb les associacions
empresarials, professionals i amb altres associacions o entitats
directament vinculades amb el sector.

d) Afavorir les iniciatives de formació que utilitzin les noves
tecnologies.

5. La conselleria competent en matèria audiovisual ha de
promoure, de manera coordinada amb altres departaments
competents de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, l’ensenyament de l’audiovisual en els nivells de
l’ensenyament no universitari.

6. La conselleria competent en matèria audiovisual ha de prestar
un suport especial a totes les accions de millora, innovació i
excelAlència de les diferents pràctiques professionals que es
presenten en l’activitat audiovisual tant si són plantejades per
les associacions com per les entitats interessades.

Capítol III
Foment de la promoció exterior del sector audiovisual

balear

Article 49
Promoció exterior

1. La comunitat autònoma de les Illes Balears ha de promoure
el cinema balear a l’exterior.

2. Entre altres mesures, ha d’afavorir la promoció esmentada
mitjançant la colAlaboració o cooperació amb l’Estat a través de
l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la
seva tasca de promoció cultural a l’exterior mitjançant la
facilitació de la presència del cinema balear en certàmens de tot
el món i mitjançant la participació en els certàmens o cicles
organitzats per l’Institut per donar a conèixer el cinema
espanyol en llocs estratègics.
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3. S’ha de promoure també la celebració de certàmens o
festivals audiovisuals a la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

4. S’ha d’afavorir la colAlaboració institucional del Govern de
les Illes Balears per promoure que es duguin a terme les estrenes
al nostre territori de les pelAlícules enregistrades a les Illes
Balears amb l’objectiu de donar-los més projecció pública.

5. Així mateix, s’ha de crear la ruta turística cinematogràfica de
les Balears amb la finalitat de promocionar les Illes com una
destinació turística cinematogràfica, que ha d’ensenyar els
escenaris dels diferents rodatges que s’hi han realitzat.

TÍTOL X
LES PRODUCCIONS AUDIOVISUALS I EL MEDI

AMBIENT

Article 50
Protecció del medi ambient en relació amb les produccions
audiovisuals

1. El Govern de les Illes Balears ha de vetllar perquè, en tot cas,
els enregistraments que es duguin a terme en el territori de les
Illes Balears siguin respectuosos amb el medi ambient.

2. S’han de fomentar les produccions audiovisuals que,
mitjançant l’ús de mesures d’eficiència energètica i les noves
tecnologies, comportin una despesa energètica menor. Les
empreses audiovisuals i connexes que facin ús d’aquestes
mesures es poden inscriure en la secció específica prevista en el
Registre General d’Empreses Audiovisuals de les Illes Balears,
en els termes que preveu l’article 39.7 d’aquesta llei.

Disposició transitòria única

En el termini de tres mesos des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei s’ha de crear el grup de treball específic en
matèria de reducció de càrregues administratives, que preveu
l’article 42.2, per al desenvolupament de l’activitat audiovisual.

Disposició derogatòria única

Queden derogades totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a aquesta llei, la contradiguin o siguin
incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera
Modificacions de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

La Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, queda modificada de la
manera següent:

1. Se suprimeix el punt 5 de l’article 2.

2. El punt 3 de l’article 3 queda modificat de la següent manera:

“3. La gestió del servei públic es pot dur a terme per mitjà
d’empreses públiques que adopten la forma de societat
anònima i que han d’actuar com a societats filials de l’Ens,
d’acord amb el que preveu aquesta llei. També es pot dur a
terme la gestió del servei públic mitjançant la gestió
indirecta o la colAlaboració publicoprivada. Així mateix, la

comunitat autònoma pot acordar transformar la gestió
directa del servei en gestió indirecta, mitjançant l’alienació
de la titularitat de l’entitat prestadora del servei que es farà
conformement als principis de publicitat, transparència i
concurrència, així com no discriminació i igualtat de tracte.”

3. S’afegeix el punt 4 a l’article 3, amb la redacció següent:

“La comunitat autònoma pot transferir, una vegada
transformada en llicència audiovisual, l’habilitació per
prestar el servei d’acord amb el procediment específic
establert normativament.”

4. Se suprimeix el punt 2 de l’article 7.

5. Es modifica l’apartat 3 de la disposició addicional segona de
la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, que queda redactat de la
manera següent:

“Si es produeix una vacant en la Direcció General de
l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, mentre
no sigui coberta la vacant esmentada conformement a
l’article 15 d’aquesta llei, les seves funcions han de ser
assumides de manera transitòria pel membre que sigui
escollit pel Consell de Direcció de l’Ens entre els seus
components per majoria simple. En el supòsit que no hi hagi
acord, serà coberta de manera transitòria pel membre del
Consell de Direcció de l’Ens de més antiguitat i edat, per
aquest ordre, entre els seus components.”

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

Palma, 25 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.
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3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2013, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 874/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a proposta de reformar del Reglament del Parlament
de les Illes Balears.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 D'acord amb allò previst als articles 130 i següents i 191 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició de
Llei.

PROPOSTA DE REFORMA DEL REGLAMENT DEL
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'actual Reglament del Parlament de les Illes Balears preveu
a l'article 21, l'obligació dels diputats i les diputades de dipositar
en poder de l'Oficialia Major de la cambra la declaració dels
seus béns patrimonials i d'aquelles activitats que els
proporcionin o puguin proporcionar-los ingressos.

Però aquestes declaracions resten sota la custodia de
l'Oficialia Major sense que hagi cap previsió de publicitat i
transparència cap a l'exterior.

En aquests moments d'alarma social, davant diferents casos
d'investigació judicial a diferents responsables polítics, es fa
més necessari que mai que la transparència arribi a les
declaracions del membres del Parlament.

Per això resulta imprescindible la modificació de l'article 21
en el sentit que la mateixa obligatorietat que existeix per
presentar les esmentades declaracions, ho sigui per part de la
cambra la de fer públiques aquestes declaracions de tots els
diputats i diputades en la pàgina institucional del Parlament.

Article únic 

S'afegeix un nou apartat a l'article 21 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears:

"4. Totes les declaracions a què es fa referència a l'apartat 1
d'aquest article seran obligatòriament publicitades a la
pàgina web institucional del Parlament de les Illes Balears."

Palma, 11 de febrer de 2013.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 817/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria d'ingressos. (Mesa de 13
de febrer de 2013).

Palma, a 13 de febrer 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 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 en matèria d'ingressos.

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 867/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 439/13, relativa a
política general en matèria de transports aeris i marítims.
(Mesa de 13 de febrer de 2013).

Palma, a 13 de febrer 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 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.
439/2013, relativa a política general en matèria de transports
aeris i marítims, la moció següent.

Política general en matèria de transports aeris i marítims.

El debat celebrat el passat dia 5 i motivat per la
interpelAlació al Sr. Conseller de Turisme i Esports sobre
política general sobre transports aeris i marítims, va fer evident
de manera clara la incapacitat del Govern de les Illes Balears de
defensar amb profit els legítims interessos dels ciutadans i les
ciutadanes en matèria de connectivitat davant el Ministeri de
Foment així com la manca de voluntat política de treballar amb
encert, per part de la ministra de Foment, a favor dels legítims
interessos de la nostra comunitat.



BOPIB núm. 86 -  15 de febrer de 2013 4445

L’esmentat debat, així com les informacions i els
posicionaments públics posteriors per part de diversos
responsables i grups polítics fan evident que no existeix garantia
suficient sobre el manteniment dels descomptes de resident
sense la existència de preus màxims bonificables que
condicionin el 50% i per tant constatam que el Govern ha de
continuar treballant per mantenir el 50% de resident. Així
mateix, consideram que la solució dels greus problemes de
connectivitat que es van fer una altra vegada evidents en el
debat, exigeixen de l’acord polític i social i del treball lleial dels
grups polítics d’aquest parlament a favor dels legítims drets dels
ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

Per tant, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears reitera la importància
cabdal de la connectivitat aèria i marítima per tal de promoure
i afavorir l’accés a la igualtat d’oportunitats per part dels
ciutadans i les ciutadanes, amb independència de la seva illa de
residència, i manifesta la necessitat peremptòria d’arribar a
l’acord polític unànime i al consens social per tal d’establir el
conjunt de solucions precises que resolguin les greus mancances
existents que llastren el progrés social i econòmic i la
prosperitat de la nostra comunitat.

2. El Parlament de les Illes Balears insta els grups polítics a
treballar de manera immediata, lleial i pública per l’acord
unànime en matèria de connectivitat a través de la comissió
especial establerta en aquest parlament amb tal finalitat, i insta
el Govern i el Ministeri de Foment a facilitar de manera puntual,
total i exhaustiva, tota la informació necessària per al bon
funcionament de la Comissió i en qualsevol cas tota aquella que
els sigui demanada per qualsevol dels grups polítics que hi són
representats.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Ministeri de Foment a crear, amb caràcter
immediat, una Mesa de negociació sobre connectivitat aèria i
marítima per tal d’establir, amb la participació dels consells
insulars i des del consens polític i social, tots els acords
reglamentaris, legislatius i econòmics necessaris per tal de
resoldre les greus mancances de transport existents.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears i el Ministeri de Foment que la Mesa de negociació
sobre connectivitat aèria i marítima acordi, des del consens
polític i social, les millors solucions tot partint dels principis
irrenunciables d’equitat i igualtat d’oportunitat i la defensa i
l'establiment d’uns preus justs, atesa la nostra condició insular,
tot superant les mancances del lliure mercat i que, així mateix,
garanteixi la suficiència en qüestió de rutes, horaris i capacitat
de les connexions de cadascuna de les illes amb la península i
entre elles, tant per via aèria com marítima. La Mesa treballarà,
per tant, per garantir la competitivitat econòmica de les Illes
Balears, l’accés en condicions d’igualtat als drets i serveis
bàsics per part de totes les ciutadanes i els ciutadans i per tal
d’afavorir la prosperitat i el benestar.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de
Foment a garantir els mecanismes legislatius i econòmics
necessaris per tal de garantir la compensació justa de la condició
insular dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears, que
no es poden veure lesionats en els seus legítims interessos ni per

raons polítiques ni econòmiques, atesos els grans avantatges i el
ventall d’oportunitats, modes i preus de què disposen els
ciutadans i les ciutadanes peninsulars en qüestió de mobilitat.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la defensa justa, pública i clara dels legítims
interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears
davant la incapacitat i la manifesta falta de voluntat del
Ministeri de Foment per tal de resoldre les principals i greus
necessitats existents en matèria de connectivitat, i fa pública
denúncia de la imposició de mecanismes arbitraris i injusts que
penalitzen els legítims drets dels ciutadans i les ciutadanes de la
nostra comunitat per part del Ministeri.

Palma, a 8 de febrer de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 10281/12, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias, del Grup Parlamentari  PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, relativa a aparcament públic de la plaça Antoni
Mateu d'Inca. (Mesa de 14 de desembre de 2012).

Palma, a 14 de desembre de 2012.
El vicepresident primer del Parlament en funcions de

president:
Pere Palau i Torres.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Aparcament públic de la Plaça Antoni Mateu d'Inca.

D’ençà que varen tancar al públic els aparcaments de devora
l’estació d’Inca (plaça Antoni Mateu), quines activitats s’han
autoritzat en els dits aparcaments, amb quins criteris i amb
quines condicions?

Palma, a 4 de desembre de 2012.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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Ordre de Publicació

RGE núm. 784/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'informació turística (I). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 785/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'informació turística (II). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 786/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a oficines
d'informació turística (III). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 787/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais
llogats de Ports de les Illes Balears (I). (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 788/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais
llogats de Ports de les Illes Balears (II). (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 789/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais
llogats de Ports de les Illes Balears (III). (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 790/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais
cedits de Ports de les Illes Balears (I). (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 791/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais
cedits de Ports de les Illes Balears (II). (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 792/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais
cedits de Ports de les Illes Balears (III). (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 813/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
condemnats per delictes relacionats amb la violència de
gènere. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 814/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alts càrrecs
(I). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 816/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a alts càrrecs
(II). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 836/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració
d'IBABSA i SEMILLA (I). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 837/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració
d'IBABSA i SEMILLA (II). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 859/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut de
Santa Margalida (I). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 860/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut de
Santa Margalida (II). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 861/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut de
Santa Margalida (III). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 862/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a institut de
Santa Margalida (IV). (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 863/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola
Elionor Bosch de Santa Margalida (I). (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 864/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a escola
Elionor Bosch de Santa Margalida (II). (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 865/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
escola a Can Picafort. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 866/13, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a bomba
contra incendis del colAlegi públic Vora Mar. (Mesa de 13 de
febrer de 2013).

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

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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficines d'informació turística (I).

Quantes oficines d'informació turística té llogades Ports de
les Illes Balears als ajuntaments de Mallorca?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficines d'informació turística (II).

Quantes oficines d'informació turística té llogades Ports de
les Illes Balears als ajuntaments de Menorca?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Oficines d'informació turística (III).

Quantes oficines d'informació turística té llogades Ports de
les Illes Balears als ajuntaments d'Eivissa?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Espais llogats de Ports de les Illes Balears (I).

Per quin import té llogats espais de Ports de les Illes Balears
als ajuntaments de Mallorca per a ús d'aquests o serveis de les
corporacions locals?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Espais llogats de Ports de les Illes Balears (II).

Per quin import té llogats espais de Ports de les Illes Balears
als ajuntaments de Menorca per a ús d'aquests o serveis de les
corporacions locals?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Espais llogats de Ports de les Illes Balears (III).

Per quin import té llogats espais de Ports de les Illes Balears
als ajuntaments d'Eivissa per a ús d'aquests o serveis de les
corporacions locals?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Espais cedits de Ports de les Illes Balears (I).

Quins espais té cedits Ports de les Illes Balears als
ajuntaments de Mallorca per a ús d'aquests o serveis de les
corporacions locals?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Espais cedits de Ports de les Illes Balears (II).

Quins espais té cedits Ports de les Illes Balears als
ajuntaments de Menorca per a ús d'aquests o serveis de les
corporacions locals?
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Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 a la Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Espais cedits de Ports de les Illes Balears (III).

Quins espais té cedits Ports de les Illes Balears als
ajuntaments d'Eivissa per a ús d'aquests o serveis de les
corporacions locals?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Condemnats per delictes relacionats amb la violència de gènere.

Coneix el Govern de les Illes Balears el nombre de
condemnats per delictes relacionats amb la violència de gènere
que s'han beneficiat de la substitució de la pena per treballs en
benefici de la comunitat de les Illes Balears els anys 201, 2011
i 2012?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alts càrrecs (I).

La disposició addicional primera de l'avantprojecte de llei de
modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern, defineix els que són alts càrrecs
de l'administració autonòmica i del sector públic instrumental
autonòmic.

Significa això que tot el personal eventual i els assessors
deixen de tenir la consideració d'alt càrrec?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Alts càrrecs (II).

L'article 2.2 de la Llei d'incompatibilitats de les Illes Balears
de 1996 determina que són alts càrrecs o assimilats a efectes
d'aquesta llei.

L'apartat c) diu que el personal eventual són alts càrrecs.

Significa això que a les Illes Balears són alts càrrecs als
efectes d'incompatibilitats el que diu l'article 2.2 d'aquesta llei;
però si entra el vigor la reforma de la Llei del bon govern i la
bona administració seran alts càrrecs uns altres de diferents
(s'exclou el personal eventual) als efectes d'aquesta darrera llei?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Integració d'IBABSA i SEMILLA (I).

En el procés d'integració d'IBABSA dins de SEMILLA, es
mantindran tots els llocs de feina de les dues empreses
esmentades?

Palma, a 6 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Integració d'IBABSA i SEMILLA (II).

Quants de llocs de feina se suprimiran amb el procés
d'integració d'IBABSA dins de SEMILLA?
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Palma, a 6 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Institut de Santa Margalida (I).

En quina situació es troba la segona fase de reordenació de
l'institut de Santa Margalida?

Palma, a 7 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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 escrita.

Institut de Santa Margalida (II).

Existeix algun calendari d'actuacions quant a la segona fase
de reordenació de l'institut de Santa Margalida?

Palma, a 7 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Institut de Santa Margalida (III).

S'ha dotat pressupostàriament la segona fase de reordenació
de l'Institut de Santa Margalida en el Pla d'obres de l'IBISEC de
l'exercici 2013?

Palma, a 7 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Institut de Santa Margalida (IV).

Hi haurà noves ofertes educatives i, si n'és el cas, quines, en
matèria de formació professional per al curs 2013-2014 a
l'institut de Santa Margalida?

Palma, a 7 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Escola Elionor Bosch de Santa Margalida (I).

Existeixen peticions escrites per a l'adaptació dels banys de
l'escolar Elionor Bosch de Santa Margalida?

HI ha previsió d'adaptar-los, tal com és preceptiu?

Si n'és el cas, quan?

Palma, a 7 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Escola Elionor Bosch de Santa Margalida (II).

A la part posterior de l'escola Elionor Bosch de Santa
Margalida hi ha un mur que amenaça de caure. Hi ha previsió
d'invertir-hi?

Si n'és el cas, quan?

Palma, a 7 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.



4450 BOPIB núm. 86 -  15 de febrer de 2013

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.

Nova escola de Can Picafort.

Està prevista la construcció d'una nova escola a Can
Picafort?

Palma, a 7 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Bomba contra incendis del colAlegi públic Vora Mar.

Es té prevista alguna actuació per tal d'atendre i solucionar
el problema de la bomba contra incendis del colAlegi públic
Vora Mar del municipi de Santa Margalida?

Palma, a 7 de febrer de 2013.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 875/13, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a confiança
entre el sector financer. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 946/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a ingressos via imposts. (Mesa de 13 de
febrer de 2013).

RGE núm. 947/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a Llotja i Consolat. (Mesa de 13 de febrer de
2013).

RGE núm. 950/13, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni amb el Comitè espanyol de l'Agència de les Nacions
Unides per als refugiats palestins a l'Orient Mitjà. (Mesa de 13
de febrer de 2013).

RGE núm. 951/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla de control tarifari d'accessos del servei de tren i metro.
(Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 952/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a enllaç per
cable de Mallorca i Eivissa amb la Península. (Mesa de 13 de
febrer de 2013).

RGE núm. 953/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fons Social Europeu. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 954/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a llei agrària. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 955/13, de l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau
i Costa, del Grup Parlamentari Popular, relativa a devolució
de quantitats abonades pels pensionistes de les Illes Balears.
(Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 956/13, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel . Monerris
i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a concerts
adreçats a la població escolar de la nostra comunitat
autònoma. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 957/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch
i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira de
Turisme de Milà. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 959/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
projecte de llei reguladora de l'ordenació i l'ús del sòl. (Mesa
de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 960/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
teories neutrals. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 961/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions davant la situació d'Iberia. (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 962/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero
i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei del
sòl. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 963/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i
Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
a proveïdors. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 964/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
proposats al Ministeri d'Economia i Hisenda. (Mesa de 13 de
febrer de 2013).



BOPIB núm. 86 -  15 de febrer de 2013 4451

RGE núm. 965/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política impositiva. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 970/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fons
de liquiditat autonòmica. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

Palma, a 13 de febrer 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 162 i 163 del

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

Confiança entre el sector financer.

Creu el Govern que la política econòmica que practica
genera suficient confiança entre el sector financer de les nostres
illes?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ingressos via imposts.

Com pensa el Sr. President complir els pressuposts generals
2013 si no hi ha tancats els ingressos via imposts?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llotja i Consolat.

Què pot fer el Govern de les Illes Balears per tal d'obrir al
públic els edificis de la Llotja i el Consolat?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conveni amb el Comitè espanyol de l'Agència de les Nacions
Unides per als refugiats palestins a l'Orient Mitjà..

Quina és la finalitat del conveni de colAlaboració subscrit el
passat 19 de desembre, entre l'Agència d'Emigració i
Cooperació Internacional de les Illes Balears i el Comitè
espanyol de l'Agència de les Nacions Unides per als refugiats
palestins a l'Orient Mitjà?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla de control tarifari d'accessos del servei de tren i metro.

En què consisteix el Pla de control tarifari d'accessos del
servei de tren i metro posat en marxa pel Govern de les Illes
Balears?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Enllaç per cable de Mallorca i Eivissa amb la Península.

Què implica la connexió de l'enllaç per cable de Mallorca-
Eivissa amb la Península?
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Palma, a 12 de febrer de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fons Social Europeu.

Quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats dels desbloqueig de la suspensió del Fons Social
Europeu?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llei agrària.

Quins són els objectius i en quina fase es troba la redacció
de la primera llei agrària de les Illes Balears que promou la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Devolució de quantitats abonades pels pensionistes de les Illes
Balears.

Ha iniciat ja la Conselleria de Salut el procés de devolució
als pensionistes de Balears de les quantitats abonades, tal i com
preveu el nou sistema d'aportació farmacèutica, previst en el
Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.

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

Concerts adreçats a la població escolar de la nostra comunitat
autònoma.

És intenció de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats dur a terme, dins de la programació de l'Orquestra
Simfònica de les Illes Balears, concerts adreçats a la població
escolar de la nostra comunitat autònoma?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
El diputat:
Manuel J. Monerris i Barberá.

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

Fira de turisme de Milà.

Quina valoració fa el conseller de Turisme i Esports de la
Fira de turisme de MIlà a la qual es va assistir per promocionar
l'oferta turística balear?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projecte de llei reguladora de l'ordenació i ús del sòl.

Quins objectius es persegueixen amb el Projecte de llei
reguladora de l'ordenació i l'ús del sòl?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Teories neutrals.

Quins historiadors considera el conseller de Presidència que
tenen teories "neutrals" d'Història d'espanya i d'Història de les
Illes Balears?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Actuacions davant la situació d'Iberia.

Sr. Conseller de Turisme: quines actuacions durà a terme el
Govern de les Illes Balears davant la crítica situació de la
companyia Iberia?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llei del sòl.

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, pot
informar sobre la documentació aportada sota el títol de llei del
sòl?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pagament a proveïdors.

Quin criteri aplica el Govern per prioritzar el pagament a
proveïdors?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Convenis proposats al Ministeri d'Economia i Hisenda.

Sr. Vicepresident, quins projectes de conveni ha proposat al
Ministeri d'Economia i Hisenda en relació amb la disposició
transitòria 9a de l'Estatut d'Autonomia?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Política impositiva.

Sr. President, pot explicar els motius que li han donat els
sectors afectats per oposar-se a la pujada d'imposts?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.
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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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Fons de liquiditat autonòmica.

Quina valoració fa el Govern sobre la permanència de la
nostra comunitat autònoma en el Fons de Liquiditat
Autonòmica?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 765/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proliferació de serps a Eivissa, a contestar davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de
febrer de 2013).

RGE núm. 766/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proliferació del becut vermell (I), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
13 de febrer de 2013).

RGE núm. 767/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
proliferació del becut vermell (II), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
13 de febrer de 2013).

RGE núm. 768/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plaga de la processionària (I), a contestar davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de
febrer de 2013).

RGE núm. 769/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
plaga de la processionària (II), a contestar davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de
febrer de 2013).

RGE núm. 770/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero
i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
sentència núm. 788/2012, a contestar davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de febrer
de 2013).

RGE núm. 771/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero
i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terres
excedents de l'autovia d'Eivissa (I), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
13 de febrer de 2013).

RGE núm. 772/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero
i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a terres
excedents de l'autovia d'Eivissa (II), a contestar davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
13 de febrer de 2013).

RGE núm. 773/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero
i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
drenatge de l'autovia d'Eivissa, a contestar davant la Comissió
de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 13 de
febrer de 2013).

RGE núm. 774/13, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero
i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
mesuradors de pas de vehicles de l'autovia d'Eivissa, a
contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 826/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pesca del jonquillo (I), a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 827/13, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a pesca del jonquillo (II), a contestar davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

Palma, a 13 de febrer 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 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Proliferació de serps a Eivissa.

Quines gestions s'han fet per tal de controlar la proliferació
de serps a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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
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següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Proliferació del becut vermell (I).

Què s'ha fet per evitar la proliferació de la plaga del becut
vermell (o morrut roig) a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Proliferació del becut vermell (II).

Es té intenció de fer algun pla de xoc dins l'any 2013 per
evitar la proliferació i els estralls de la plaga del becut vermell
(o morrut roig) a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Proliferació de la processionària (I).

Quines actuacions s'han fet durant el 2012 per combatre la
plaga de la processionària a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

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 la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Proliferació de la processionària (II).

Quines actuacions es tenen previstes durant el 2013 per
combatre la plaga de la processionària a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 31 de gener de 2013.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Sentència núm. 788/2012.

Pensa donar publicitat a la sentència núm. 788/2012 del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Terres excedents de l'autovia d'Eivissa (I).

Com pensa executar la retirada de terres excedents de
l'autovia de l'aeroport d'Eivissa?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Terres excedents de l'autovia d'Eivissa (II).

Ha tingut converses amb Fiesta Hoteles, SL en relació amb
la retirada de terres excedents de l'autovia de l'aeroport
d'Eivissa?
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Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Drenatge de l'autovia d'Eivissa.

En quina situació es troba el drenatge OD2 de l'autovia a
l'aeroport d'Eivissa?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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 la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació del Territori.

Mesuradors de pas de vehicles de l'autovia d'Eivissa.

S'han instalAlat els mesuradors de pas de vehicles estipulats
pel plec de condicions del projecte de l'autovia Eivissa-Sant
Antoni?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Economia.

Pesca del jonquillo (I).

Es podrà pescar el jonquillo aquesta temporada a Mallorca?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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 la Comissió
d'Economia.

Pesca del jonquillo (II).

Com valora la situació dels pescadors de jonquillo que
aquesta temporada no han pogut sortir a pescar-lo?

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 795/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a millora de plans d'estudis en cultura financera i tributària,
amb tramitació davant la Comissió de Cultura, Educació i
Esports. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 818/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla de pesa del jonquillo, amb tramitació davant la
Comissió d'Economia. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

RGE núm. 819/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deteriorament dels edificis dels centres docents de
les Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 13 de febrer de 2013).

Palma, a 13 de febrer 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 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 Cultura, Educació
i Esports.

Millora els plans d'estudis en cultura financera i tributària.

Exposició de motius

Al llarg de la història, hem anat constatant que sempre en
primer lloc es donen els fets que posteriorment són regulats
legislativament. I prova d'això, una vegada més i com a
conseqüència d'una crisi econòmica global, sense precedents i
amb greus conseqüències per a la població espanyola, els poders
públics han de posar a l'abast dels espanyols totes les mesures
necessàries perquè tal situació no es torni a repetir.
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Considerem imprescindible adoptar una mesura orientada a
millorar l'educació que reben els estudiants de secundària en
temes de finances i tributs. Això aniria orientat a facilitar-los els
instruments necessaris per fomentar en ells els hàbits d'estalvi,
informar-los sobre els seus drets i obligacions en l'àmbit
financer i tributari i donar-los les eines quantitatives,
conceptuals i jurídiques perquè puguin administrar de forma
responsable els seus propis recursos.

Amb aquesta proposició no de llei pretenem aconseguir que
els nens adolescents puguin arribar a entendre i familiaritzar-se
amb conceptes tan imprescindibles com el de compte bancari,
fons de pensions, instrument financer, préstec, hipoteca,... així
com tenir un coneixement general sobre el funcionament del
sistema impositiu.

D'aquesta forma, a més, aconseguiríem obtenir avantatges
en el compliment de les obligacions tributàries, així com
prevenir el frau fiscal. Veiem que tant a nivell nacional (CNMV
i AEAT) com internacional (Parlament Europeu i Comissió
Europea), s'han pronunciat sobre aquest tema i a favor.

Per tot això, considerem que l'educació financera i tributària
ha de promocionar-se activament des d'edats primerenques i
d'estar inclosa de forma transversal en el sistema educatiu.

Per tot el que s'ha exposat, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central a
millorar els plans d'estudis per assegurar que al final de
l'educació secundària els alumnes disposin d'una cultura
financera i tributària suficient per gestionar de manera
responsable aquest àmbit de les seves vides.

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Rosa María Bauzá i Colom.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Economia.

Pla de pesca del jonquillo.

La flota de pesca de jonquillo ha vist com en el mes
desembre, mes d'inici de la temporada, el Pla de gestió no
estava aprovat, de forma que s'han vist obligats a no sortir a
pescar. Conformen el que denominam "jonquillo" un conjunt
d’espècies (Aphia minuta, Crystallogobius linearis,
Pseudaphya ferri, entre d'altres) d'un alt valor econòmic i també
gastronòmic. Aquest alt valor econòmic suposa per a les
embarcacions que s'hi dediquen una part molt important del
total de guanys, al cap de l'any.

La pesca professional a les Illes Balears està conformada per
un alt nombre d'embarcacions d'arts menors i un nombre menor
d'embarcacions d'arts majors. Per a la flota de pesca d'arts
menors, la pesca del jonquillo pot ser de les més interessants,
pel seu alt valor econòmic i gastronòmic. Per això, a l'hivern,
aquesta pesca fa possible que les embarcacions que s'hi
dediquen, majoritàriament a la badia de Palma i a la d'Alcúdia
generin una activitat econòmica vital per a la seva pròpia
viabilitat.

Per això, el fet que a dia d'avui encara no hagi estat aprovat
el Pla de gestió que farà possible l'ús de la jonquillera, crea
greus perjudicis als professionals de la mar.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista al Parlament de les
Illes Balears, presenta aquesta 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears perquè faci les gestions oportunes davant les
administracions adients perquè el Pla de pesca del jonquillo
sigui aprovat el més aviat possible, amb l'objectiu que els
pescadors de jonquillo no perdin enguany aquesta temporada.

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Deteriorament dels edificis dels centres docents de les Illes
Balears.

Exposició de motius

Aquests darrers mesos s’han fet publiques diverses
denúncies per part de l’Associació de Pares i Mares i també
d’equips directius de l’estat en què es troben els edificis i les
instalAlacions de molts dels centres docents públics de les Illes
Balears, a causa que aquesta legislatura no s’estan realitzant les
tasques de manteniment, ni les petites reparacions, ni tampoc les
inversions que pertocarien en uns edificis que pateixen un
important desgast per la freqüentació normal i diària de moltes
persones.

Per altra banda, la conselleria i diferents ajuntaments de les
Illes Balears van signar la passada legislatura uns convenis on
es definien les tasques que en aquest sentit pertocaven a una o
altra administració, convenis que en aquesta legislatura sembla
que s’han convertit en paper banyat.
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El resultat final és que les administracions competents no
assumeixen les seves responsabilitats: els ajuntaments s’haurien
de fer càrrec del manteniment dels centres d’infantil i primària
i la Conselleria d’Educació d’allò que representi inversió o
reforma, mentre que en els centres de secundària el
manteniment s’hauria de fer amb les dotacions econòmiques
que tramet la conselleria als centres que actualment arriben amb
un considerable retard i dificulten als centres aquesta tasca.

Això està provocant problemes en la qualitat de
l’ensenyament i també casos de manca de seguretat per a les
persones que són molt preocupants, sobretot quan estem parlant
d’infants petits en molts dels casos. Són paradigmàtiques, entre
altres, les situacions dels CEIP Fontirroig i Sa Graduada o l’IES
Pasqual Calbó a Maó, i les de l’Alexandre Rosselló, el de Rafal
Nou o el d’educació especial de Son Ferriol a Palma de
Mallorca, Santa Margalida a l’illa de Mallorca i l’IES el Xarc
a Eivissa.

És per aquest motiu que el Grup Socialista en el Parlament
de les Illes Balears presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que l’IBISEC realitzi un informe de les
deficiències detectades en els edificis i les instalAlacions dels
centres docents de les Illes Balears abans del 30 de maig de
2013.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears al compliment dels convenis signats entre la
Conselleria d’Educació i Cultura i els ajuntament de les Illes per
a la divisió de les tasques de manteniment, conservació i
reformes o inversions als centres d’infantil i primària de les Illes
Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a pagar puntualment la dotació econòmica
ordinària als centres educatius de totes les illes.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a realitzar immediatament aquelles obres de
conservació en les estructures o instalAlacions dels centres
docents que es troben en mal estat i que poden posar en perill
l’alumnat o que signifiquen un important deteriorament de la
qualitat de l’ensenyament com són els casos, entre d’altres, del
CEIP Fontirroig i el poliesportiu de l’IES Pasqual Calbó de
Maó, o Rafal Nou, Son Ferriol i Alexandre Rosselló de Palma
i Santa Margalida a l’illa de Mallorca i l’IES del Xarc a Eivissa.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a elaborar una llista prioritzada d’obres segons el
grau de deteriorament en els centres docents de les Illes Balears
desagregada per a cadascuna de les illes.

Palma, a 5 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la pregunta RGE núm. 4122/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a Pla per a
l'equilibri econòmic de les Illes Balears (XXXIX). (BOPIB
núm. 49, d'1 de juny de 2012).

El Pla per a l'equilibri econòmic per a les Illes Balears,
mesures d'estalvi 2012 presentat pel Govern inclou moltes
iniciatives. En relació amb mesures per al sector públic
instrumental autonòmic, ha valorat i/o estudiat els motius,
estalvi i/o disminució de la despesa de mesures alternatives a
la inaplicació de les clàusules contractuals o condicions
reglades pels convenis colAlectius que excedeixen dels dies
d'assumptes particulars establerts en l'Estatut bàsic de
l'Empleat Públic (EBEP) o dels dies mínims de vacances
establerts en l'Estatut de Treballadors?

Aquestes mesures s'han imposat pel Reial Decret Llei
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat i tenen com a
objectiu l'optimització de recursos, la millora en la gestió i en la
transparència de l'Administració i l'increment de la productivitat
dels empleats públics; mesures que s'adopten de forma conjunta
per a oferir un canvi estructural i coherent que permeti la
satisfacció dels objectius d'austeritat i eficiència en les
Administracions Públiques.

Palma, 20 de desembre de 2012.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
B)

A la pregunta RGE núm. 4337/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs- maig. (BOPIB núm.
50, de 8 de juny de 2012).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de maig de 2012?
Quantes s'han realitzat  a les clíniques autoritzades per
realitzar-lo durant el mes de maig de 2012 i que hagin de ser
abonades per l'Ib-salut?

Durant el mes de maig de 2012 s'han realitzat 145
interrupcions voluntàries de l'embaràs a la sanitat pública.

Durant el mes de maig de 2012 no hi va haver cap
interrupció voluntària de l'embaràs a les clíniques autoritzades.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
C)

A la pregunta RGE núm. 4371/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a proves
d'accés als cicles de formació professional. (BOPIB núm. 50,
de 8 de juny de 2012).

Té previst la Conselleria d'Educació suspendre la
convocatòria de setembre de les proves d'accés als cicles de
formació professional?

A les Illes Balears les proves d'accés als cicles de formació
professional ja s'han dut a terme, concretament aquestes proves
es varen realitzar el mes de maig. Per tant, la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats no té previst suspendre les
proves d'accés per al mes de setembre primerament perquè no
hi ha proves convocades per a aquesta data.

La llei preveu un mínim d'una convocatòria anual, que és el
que han fet les comunitats autònomes en vista de l'actual
situació socioeconòmica.

Palma, 17 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)

A la pregunta RGE núm. 4574/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Àrea de Creació Acústica
(ACA). (BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).

Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500 euros de la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) des
del principi de legislatura fins al dia de la resposta a aquesta
solAlicitud?

Des del principi de legislatura fins al dia d'aquesta
solAlicitud, no hi ha documentació relativa a despeses
protocolAlàries superiors a 500 euros de la Fundació Àrea de
Creació Acústica (ACA).

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
E)

A la pregunta RGE núm. 5213/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats
per Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB). (BOPIB núm. 52, de 22 de juny de 2012).

Relació de convenis de colAlaboració subscrits des de l'inici
de la legislatura i fins avui en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes
Balears (ESADIB).

L'ESADIB no ha subscrit cap conveni d'aquestes
característiques des de l'inici de la legislatura fins al dia d'avui.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:

Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
F)

A la pregunta RGE núm. 5291/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a motivació per a
la utilització de la figura dels convenis per l'Escola Superior
d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

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

L'ESADIB no ha subscrit cap conveni de colAlaboració amb
aquests característiques amb cap administració pública ni amb
cap entitat privada des de l'inici de la legislatura fins al dia
d'avui.

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

Ordre de Publicació
G)

A la pregunta RGE núm. 5558/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute programa
reutilització de llibres. (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de
2012).

Quin és el deute del Govern de les Illes Balears amb els
centres escolars (públics i concertats) en relació amb el
Programa de reutilització de llibres, dels cursos 2010-2011 i
2011-2012 detallat per centres?

En relació amb el Programa de reutilització de llibres de text
per al curs 2010-2011 no existeix cap deute per part del Govern
de les Illes balears amb els centres escolars públics i concertats.

Respecte del curs 2011-2012, s'han dut a terme tots els
tràmits necessaris per tal de satisfer les quantitats establertes.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
H)

A la pregunta RGE núm. 5561/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a organització dels
EOEP i EAP. (BOPIB núm. 56 de 19 de juliol de 2012).

Quin és el criteri de la Conselleria d'Educació quant a
l'organització dels EOEP i EAP?

Els criteris seguits en relació amb la reordenació dels EOEP
són els que han permès la seva optimització en relació amb
eficàcia i cost, de tal forma que la seva eficiència s'ha ajustat a
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l'actual situació socioeconòmica sense minva d'eficiència i amb
optimització de costos.

Pel que fa als EAP el criteri és el mateix que s'ha seguit fins
ara. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta RGE núm. 6182/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs- juny. (BOPIB núm. 58,
de 25 de juliol de 2012).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de juny de 2012?
Quantes s'han realitzat  a les clíniques autoritzades per
realitzar-lo durant el mes de juny de 2012 i que hagin de ser
abonades per l'Ib-salut?

Durant el mes de juny de 2012 s'han realitzat 177
interrupcions voluntàries de l'embaràs a la sanitat pública.

Durant el mes de juny s'han realitzat 17 interrupcions
voluntàries de l'embaràs a les clíniques autoritzades.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta RGE núm. 6378/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a programes
contra absentisme escolar. (BOPIB núm. 62, de 7 de setembre
de 2012).

Quins programes manté actius la Conselleria d'Educació
per prevenir i combatre l'absentisme escolar? 

Els programes són els PISE, l'Alter i a partir del 2013 es
reprendrà el programa PROA. A més, en el marc dels
programes de cooperació territorial existeix el conveni per a la
reducció de l'abandonament primerenc de l'educació i la
formació. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
K)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6648/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a impacte
activitat hotelera declarada d'interès autonòmic. (BOPIB núm.
63, de 14 de setembre de 2012).

És conscient el conseller de Turisme de l'impacte negatiu
que genera la declaració d'interès autonòmic del complex
hoteler de Magaluf (Calvià) sobre la qualitat de vida dels
residents i visitants d'aquest lloc?

La declaració d'interès autonòmic del projecte del complex
hoteler de Magaluf o de qualsevol altre projecte comporta
simplement una reorganització en la tramitació en reduir-se els
terminis a la meitat. Per tant, en res no afecta la qualitat de vida
de residents i visitants d'aquesta zona ni de cap altra.

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
L)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6752/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a traspàs de la promoció
turística als consells insulars. (BOPIB núm. 64, de 21 de
setembre de 2012).

Preveu el Govern de les Illes Balears fer efectiu en aquesta
legislatura el traspàs de la promoció turística als consells
insulars?

En aquest moment no tenim cap previsió respecte d'aquest
tema.

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
M)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6760/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a pati de Sa Lluna
(Alaior). (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).

En quina situació es troben les obres del Patí de Sa Lluna
a Alaior?

La previsió d'execució d'obres per als propers devuit mesos
és la següent:
• De desembre de 2012 a febrer de 2013, seguir la

consolidació de murs, voltes i aixecaments de teulades.
• De març a maig de 2013, construcció de forges i tapat

d'esvorancs i falses finestres.
• Juny de 2013, continuació del reforç d'estructures,
• Juliol i agost de 2013, protecció de façanes acabades i reforç

de les pilastres del claustre.
• Setembre 2013, construcció de soleres en la planta baixa.
• Octubre 2013, construcció de forjat de formigó armat.
• Novembre 2013, reforç i construcció de zona ensorrada .
• Desembre 2013, colAlocació de l'estructura de fusta

laminada. 
• Gener 2014, acabat de forjats de formigó armat.
• Febrer 2014, acabat d'estructures.
• Març 2014, colAlocació de plafons de coberta i

impermeabilització.
• Abril 2014, enrajolat de terrasses i colAlocació de teules a

cobertes.
• Maig 2014, acabats de feines de paleta i protecció de

façanes interiors.
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Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
N)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 6945/12 i 6946/12, presentades per l'Hble.
Sr. Diputat  Marc Pons i Pons, relatives a avantprojecte de
Llei per a la racionalització i sostenibilitat de l'administració
local (I i II). (BOPIB núm. 64 de 21 de setembre de 2012).

Com valora el Govern de les Illes Balears les
conseqüències que l'Avantprojecte de llei per a la
racionalització i sostenibilitat de l'Administració local pot tenir
sobre els municipis de la nostra comunitat i sobre els consells
insulars? 

El 13 de juliol passat, el Consell de Ministres va aprovar
l'Avantprojecte de llei per a la racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local. No consta que a dia d'avui s'hagi avançat
més en la seva tramitació.

Aquest avantprojecte fou analitzat per la Comissió pel pacte
local en la sessió de dia 6 de juliol de 2012.

Es va enviar un escrit al Sr. Antoni Beteta, secretari d'estat
d'Administracions Públiques, en data 24 de juliol de 2012, en
què es recollien les conclusions de la Comissió pel pacte local
(s'adjunta l'escrit). 

Palma, 15 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
O)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7010/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a declaració de servei
públic per als vols entre Menorca i Madrid. (BOPIB núm. 65,
de 28 de setembre de 2012).

Quan entrarà en funcionament la declaració de servei
públic per als vols entre Menorca i Madrid?

La competència en la tramitació de la declaració de servei
públic dels vols entre Menorca i Madrid correspon a la Direcció
General d'Aviació Civil, adscrita al Ministeri de Foment.

Segons es desprèn del publicat en la web del ministeri, que
és d'accés públic, el proper 10 de gener està previst que es
procedeixi a l'obertura del sobre corresponent a l'oferta
econòmica presentada per Air Nostrum, únic operador que
presentà oferta.

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
P)

A les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7149/12 a 7155/12 presentades per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relatives a
arribada de fems de països europeus (I a VII). (BOPIB núm.
65, de 28 de setembre de 2012).

Quina valoració fa que a Mallorca arribi fems de països
europeus per incinerar, des del punt de vista de la indústria
turística? Creu positiu que la Conselleria de Medi Ambient del
Consell de Mallorca es reuneixi amb TTOO per a explicar-los
que Mallorca serà receptora de fems per incinerar? Quina
incidència tindrà l'arribada de fems a Mallorca per incinerar
sobre la nostra imatge turística i sobre el posicionament com
a destinació turística de Mallorca? Què pensa de l'arribada de
fems a Mallorca per incinerar la Mesa d'alcaldes per al
turisme? A les Illes Balears el producte turístic de creuers
passa per moments difícils, veu compatible l'arribada de
creuers i l'arribada de vaixells de fems en el mateix port? Està
a favor que Mallorca sigui la destinació final del fems d'altres
països europeus? Va ser informat prèviament a l'anunci públic
fet per part del Consell de Mallorca sobre la decisió d'importar
fems per incinerar amb  la finalitat d'aportar la seva valoració
respecte del sector turístic? 

No arribarà fems procedent d'altres països europeus per
incinerar, arribaran paquets de biocombustible que serviran per
generar energia. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Juan Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
Q)

A la pregunta RGE núm. 7365/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a criteris generals
d'aplicació sobre assistència sanitària (LXX). (BOPIB núm. 66,
de 5 d'octubre de 2012).

En relació amb "Criteris generals d'aplicació sobre
l'assistència sanitària que el Servei de Salut de les Illes Balears
ha de prestar a totes les persones que tenguin la condició
d'assegurat o beneficiari" emès pel Servei de Salut de les Illes
Balears: el Reial Decret 16/2012, de 20 d'abril, de mesures
urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional i
millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions, està en
vigor; el Reial Decret 1192/2012, de 3 d'agost, pel qual es
regula la condició d'assegurat i de beneficiari a efectes de
l'assistència a Espanya, amb càrrec a fons públics a través del
Sistema Nacional de Salut, ha entrat en vigor el passat 1 de
setembre de 2012. Això significa que hi ha un nombre
indeterminat de persones que han perdut el dret a la targeta
sanitària i a rebre atenció sanitària? Podran accedir a
qualsevol tipus de procediment terapèutic de tipus
farmacològic?

Les instruccions que estableixen els criteris per proveir
l'assistència sanitària a les persones que no tenen reconegut
aquest dret d'acord amb el Reial Decret 1192/2012 disposen que
tendran accés a qualsevol tipus de procediment terapèutic de
tipus farmacològic en les situacions especials que s'hi
relacionen: assistència urgent per malaltia o accident, situació
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d'embaràs, part i puerperi, menors de 18 anys, persones
solAlicitants de protecció internacional, víctimes de tràfic
d'éssers humans i supòsits de salut pública.

Sobre aquest darrer supòsit i en els trastorns mentals greus,
la prestació farmacèutica es realitzarà directament als usuaris
mitjançant el servei de farmàcia hospitalària.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
R)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7422/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a incompatibilitat
president Bauzá. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

En quin estat es troba la tramitació de les actuacions
prèvies que s'obriren per un possible incompliment de la Llei
d'incompatibilitats al president Bauzá, segons resposta de la
seva direcció general de la Funció Pública de data 11 de juliol
de 2012?

Les actuacions prèvies de caràcter reservat han finalitzat per
acord del Consell de Govern de data 19 d'octubre de 2012. 

Marratxí, 7 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
S)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7423/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a incompatibilitat
president Bauzá (II). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012).

Quin és l'organisme a què fa referència l'apartat 1 de
l'article 18 de la llei d'incompatibilitats balear que està
instruint les actuacions prèvies de caràcter reservat del Sr.
Bauzá? 

D'acord amb l'article 18 de la Llei d'incompatibilitats, el
Consell de Govern ha encarregat la realització d'aquestes
actuacions prèvies a la Conselleria d'Administracions Públiques
a través de la Direcció General de la Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis.  

Marratxí, 7 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
T)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7424/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a incompatibilitat
president Bauzá (III). (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).

En quina data s'ha notificat al Sr. Bauzá l'inici d'aquestes
actuacions reservades?

Les actuacions prèvies són de caràcter reservat i per tal
motiu no correspon donar més informació del seu contingut. 

Marratxí, 7 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
U)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7426/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a cap de servei
d'Auditoria de Comptes. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).

Ha nomenat o nomenarà la Conselleria d'Administracions
Públiques el cap de Servei d'Auditoria de Comptes per una
comissió de serveis que va ser a proposta de la secretaria
general tècnica de la Vicepresidència del Govern, en favor del
seu marit, Sr. Juan Ramis?

Aquesta pregunta ja us va ser resposta atesa la pregunta amb
resposta per escrit del mateix títol i contingut que en el seu dia
presentàreu.

Tal com us vàrem informar per escrit, la Direcció General
de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis de la Conselleria d'Administracions Públiques va
trametre dia 9 d'octubre de 2012 un ofici a la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació

Mitjançant aquest ofici s'informà que la Direcció General de
Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels
Serveis es temia que, en relació amb la proposta d'adjudicació
de la comissió de serveis dels lloc de feina Cap de Servei
d'Auditoria de Comptes i Control Posterior, emesa dia 19 de
setembre de 2012 per la secretària general, existia una causa
d'abstenció i que també ho considerés així la Vicepresidència
Econòmica havia de trametre una nova proposta de resolució.

Posteriorment, dia 17 d'octubre de 2012, va tenir entrada en
el Registre de la Direcció General de la Funció Pública una
nova proposta de 10 d'octubre de 2012 emesa pel  vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació mitjançant la
qual proposà adjudicar la comissió de serveis del lloc de feina
Cap de Servei d'Auditoria de Comptes i Control Posterior al Sr.
Joan Ramis i Brunet.

Per tant, d'acord amb la normativa d'aplicació, la Conselleria
d'Administracions Públiques va adjudicar la comissió de serveis
de referència al Sr. Ramis i Brunet en els termes proposats pel
vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació
i amb efectes a partir del 17 d'octubre de 2012. 

Marratxí, 7 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
V)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7448/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i LLufriu, relativa a modificació de la Llei
de la bona administració i del bon govern. (BOPIB núm. 67,
d'11d'octubre de 2012).

Està preparant o no el Govern de les Illes Balears una
modificació de la Llei de la bona administració i del bon
govern? 

En data 12 de març de 2012 el conseller d'Administracions
Públiques acordà iniciar el procediment d'elaboració de
l'Avantprojecte de llei pel qual es modifica la Llei 4/2011, de 31
de març, de la bona administració i del bon govern d les Illes
Balears.

En el procediment d'elaboració s'han efectuat els següents
tràmits: consulta a les conselleries, estudis del marc normatiu,
seguiment del projecte de l'Estat de Ley de transparencia,
acceso a la información pública y del buen gobierno, informació
de l'esborrany a les conselleries,  memòria d'impacte normatiu
i informe de l'Institut de la Dona.

Propers tràmits: informació pública, audiència ciutadana
(web Balears Opina), solAlicitud de dictamen del Consell
Consultiu i aprovació pel Consell de Govern.

Marratxí, 14 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
X)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7451/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a deute del Govern amb
els municipis. (BOPIB núm. 67, d'11 d'octubre de 2012).

Quin és el deute real del Govern, derivat de convenis, fons
de cooperació i altres, als municipis de les Illes (desglossat per
anys)?

El conseller d'Administracions Públiques només pot
respondre a la part que és competència de la seva conselleria,
però a data d'avui no es pot accedir a l'esmentada informació ja
que el SAP està bloquejat. Tan aviat com es pugui accedir a
l'esmentada documentació se us farà arribar.  

Marratxí, 14 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
Y)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7628/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a reducció de nombre de
funcionaris interins. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Quins criteris aplica el Govern en l'elaboració de
l'auditoria tècnica per reduir el nombre de funcionaris interins
en les diferents conselleries? 

L'auditoria no s'ha fet per reduir el nombre de funcionaris
interins, sinó per dimensionar les plantilles i detectar
desequilibris en matèria de personal.

La documentació forma part de l'Acord de Consell de
Govern de dia 21 de desembre de 2012.  

Marratxí, 16 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
Z)

A la pregunta RGE núm. 7630/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a programa
PISE. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Ha eliminat la conselleria el programa PISE i, en cas
afirmatiu, per què? 

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
eliminat aquest programa. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)

A la pregunta RGE núm. 7631/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a PISE (I).
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants d'ajuntaments han quedat sense el conveni PISE
durant el 2012-2013? 

En relació amb el curs passat, els ajuntaments amb els quals
s'han signat convenis PISE són els mateixos. Val a dir que per
decisió del Govern de les Illes Balears no s'ha deixat sense
conveni cap ajuntament, mancomunitat o consell insular i tots
els que han volgut participar i signar el conveni en relació amb
PISE ho han pogut fer. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 7632/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a PISE (II).
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Quants d'alumnes han quedat afectats per l'eliminació del
programa PISE?

Atès que el programa PISE no s'ha eliminat, cap alumne no
ha quedat afectat. 

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 7819/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a nivell cultural.
(BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de 2012).

Atesa l'extensió, la resposta queda dipositada al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 7820/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a programa de
subvencions per a audiovisual en català. (BOPIB núm. 68, de
19 d'octubre de 2012).

Pensa aquest Govern activar el programa de subvencions
per a la creació audiovisual en llengua catalana, programa per
al qual l'Instituto de Cinematografía y de las Artes
Audiovisuales ha proveït una partida econòmica?

Aquest govern ha activat el programa de subvencions per a
la creació audiovisual en llengua catalana, el dia 18 d'octubre de
2012 es publica al BOIB, núm. 152, la Resolució del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats de dia 9 d'octubre de 2012,
per la qual es convoquen les subvencions per fomentar la
producció, distribució i promoció de la indústria
cinematogràfica i audiovisual de les Illes Balears en llengua
catalana.

El Ministeri de Cultura, a través de l'Institut de
Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, ICAA i la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats del Govern de les
Illes Balears, varen signar un conveni de colAlaboració per
fomentar la producció, distribució i promoció de la indústria
cinematogràfica i audiovisual en llengua catalana.

En virtut d'aquest conveni, a finals del 2011, l'ICAA va
transferir 157.500 euros a la CAIB.

Amb la intenció de potenciar i donar suport al sector
audiovisual de les Illes Balears, així com de donar resposta a les
demandes manifestades a aquesta conselleria per part del sector
audiovisual, es va fer tot el possible per convocar una línia de
subvencions per fomentar la producció, distribució i promoció
de la indústria cinematogràfica i audiovisual de les Illes Balears.

El dia 11 de maig de 2012, el Consell de Govern va aprovar
el Pla estratègic de subvencions de la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per a l'any 2012.

Aprovat el Pla estratègic de subvencions, no disposarem del
crèdit corresponent per a la promoció de la indústria
cinematogràfica de les Illes Balears fins el mes d'agost.

El 10 d'agost de 2012, la directora general de Cultura i
Joventut va emetre un informe sobre la necessitat de dur
endavant la convocatòria de subvencions per fomentar la
producció, distribució i promoció de la indústria
cinematogràfica i audiovisual de les Illes Balears, per la que en
aquesta data proposava l'inici del procediment.

Des de l'inici del procediment s'han mantingut contactes
amb el sector audiovisual, membres directius de l'ACIB
(Associació de Cineastes de les Illes Balears) i APAIB
(Associació de Productores Audiovisuals de les Illes Balears)
han presentat les seves peticions al respecte.

Atès que es tractava d'un fons finalista, els doblers havien de
reinvertir-se com especificava el conveni amb l'ICAA en el
foment de la producció, distribució i promoció de la indústria
cinematogràfica i audiovisual en llengua cooficial distinta del
castellà.

El dia 18 d'octubre de 2012 es publica al BOIB núm. 152, la
Resolució del conseller d'Educació, Cultura i Universitats de dia
9 d'octubre de 2012, per la qual es convoquen subvencions per
fomentar la producció, distribució i promoció de la indústria
cinematogràfica i audiovisual de les Illes Balears en llengua
catalana.

L'objecte d'aquesta convocatòria és fomentar la producció,
distribució i promoció de la indústria cinematogràfica i
audiovisual de les Illes Balears en llengua catalana, mitjançant
la realització durant el període comprès entre el 31 d'octubre de
2011 i el 31 d'octubre de 2012 de curtmetratges i/o llarg
metratges, en totes les modalitats: ficció, documental i
animació, així com per l'organització de festivals de cinema.

Es destina a aquestes ajudes un import total de 157.000
euros, desglossat en les partides pressupostàries dels pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a
l'any 2012 següents:
• 100.000 euros amb càrrec a la partida

13201.455A01.47000.00, fons finalista 13247.
• 57.500 euros amb càrrec a la partida

13201.455A01.48000.00, fons finalista 13247.
El termini per presentar les solAlicituds és de 10 dies hàbils

comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta
Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. La data
límit per presentar solAlicituds és fins el 30 d'octubre.

En un termini màxim de 6 mesos comptadors a partir de
l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria, el conseller
d'Educació, Cultura i Universitats ha de dictar resolució sobre
les solAlicituds de subvenció rebudes i ha de publicar en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Ángel Bosch i Sans.

El BOIB adjunt a la resposta queda dipositat al Registre
General de la cambra i es pot consultar a la web GTP.
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Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7902/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a tensió de
l'equip del centre Ponent. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).

Considera vostè natural la tensió que està vivint l'equip
directiu del centre Ponent d'Inca? 

La Direcció General de Planificació, Inspecció i
Infraestructures Educatives va solAlicitar un informe al
departament d'Inspecció Educativa per tal de donar suport a
l'equip directiu del centre Ponent d'Inca en la seva tasca de
funcionament.

Aquest informe va acompanyat de les mesures
desenvolupades per la Direcció General d'Ordenació, Innovació
i Formació Professional.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 7903/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a tensió de
l'equip del centre Ponent (II). (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre
de 2012).

Ha donat ja suport a l'equip directiu del centre Ponent
d'Inca? 

Considerant l'informe elaborat per la Direcció General
d'Ordenació, Innovació i Formació Professional, la Direcció
General de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives
ha proposat l'augment de mitja plaça d'Audició i Llenguatge per
al centre Ponent d'Inca.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafel Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AG)

A la pregunta oral en comissió RGE núm. 8478/12,
presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa
a consell d'Europa sobre llengües minoritàries a Espanya.
(BOPIB núm. 73, de 16 de novembre de 2012).

Què opina el conseller d'Administracions Públiques del
darrer informe del Consell d'Europa sobre les llengües
minoritàries a Espanya?

Considero que no és competència del conseller
d'Administracions Públiques fer una valoració sobre l'informe
(de data 24 d'octubre de 2012) que ha elaborat el Consell
d'Europa sobre les llengües minoritàries a Espanya; però em
sembla que Espanya, en general, i Balears, en particular, queden
ben parades a l'exhaustiu informe tècnic que realitza el  Comitè
d'Experts del Consell d'Europa, ja que es compleixen totes les
recomanacions que l'esmentat comitè recull a les conclusions

per tal de garantir la presència de totes les llengües pròpies del
país i de la comunitat.

Pel que fa referència a aquesta conselleria, considero que
s'assegura el coneixement del català per part dels empleats
públics ja que és un requisit a l'hora de seleccionar a personal
per atenció al públic -garantint així que els administrats puguin
ser atesos en aquesta llengua- i atès que l'oferta de cursos de
català pel personal de la comunitat és constant.

Marratxí, 16 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AH)

A les preguntes RGE núm. 8527/12, 8586/12, 8637/12,
8695/12, 8753/12, 8811/12, 8869/12, 8927/12, 8985/12,
9043/12, 9101/12 i  9159/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears amb les
empreses PROMOLINS, SL; Proyectos y servicios para el
desarrollo rural y agrario, SL; Instituto Médico Balear;
Gestión Hospitalaria Balear, SL; Hospital General de Muro,
SL; Dioscorides Control, SL; Estudio de viabilidad fiscal, SL;
AMJ asesoría jurídico-económica, SL; ROYALGAME, SL;
REBERSEC, SL; PRESTTO i ROYALMATIC, SL. (BOPIB núm.
74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Comissió de Medi Ambient
de les Illes Balears amb les empreses indicades a l'enunciat?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

La Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears no ha
formalitzat en aquesta legislatura cap contracte amb l'empresa
esmentades atès que aquest òrgan no té capacitat jurídica per
poder contractar. 

Palma, 13 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AI)

A les preguntes RGE núm. 8539/12, 8598/12, 8649/12,
8707/12, 8765/12, 8823/12, 8881/12, 8939/12, 8997/12,
9055/12, 9113/12 i 9171/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de l'IBAVI
amb les empreses: PROMOLINS, SL; Proyectos y servicios
para el desarrollo rural y agrario, SL; Instituto Médico
Balear; Gestión Hospitalaria Balear, SL; Hospital General de
Muro, SL; Dioscorides Control, SL; Estudio de viabilidad
fiscal, SL; AMJ Asesoría jurídico-económica, SL;
ROYALGAME, SL; REBERSEC, SL; PRESTTO i
ROYALMATIC, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat l'IBAVI amb les empreses
esmentades a l'enunciat? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.

L'IBAVI no ha formalitzat en aquesta legislatura cap tipus
de contracte amb les empreses esmentades.  
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Palma, 13 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AJ)

A les preguntes RGE núm. 8554/12, 8664/12, 8722/12,
8780/12, 8838/12, 8896/12, 8954/12, 9012/12, 9070/12,
9128/12 i 9186/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar
Costa i Serra, relatives a contractes de Promocions comunitat
autònoma de les Illes Balears amb les empreses:
PROMOLINS, SL; Instituto Médico Balear; Gestión
Hospitalaria Balear, SL; Hospital General de Muro, SL;
Dioscorides Control, SL; Estudio de viabilidad fiscal, SL; AMJ
Asesoría jurídico-económica, SL; ROYALGAME, SL;
REBERSEC, SL; PRESTTO i ROYALMATIC, SL. (BOPIB núm.
74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Promocions Comunitat
Autònoma de les Illes Balears amb les empreses esmentades a
l'enunciat? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació
i quantitat per la que es va adjudicar.

Es reitera que l'empresa Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears -PROCAIBSA- no existeix, per la qual cosa
no genera cap tipus d'activitat. La denominació correcta és
CAIB Patrimoni, SAU.  

Palma, 5 de desembre de 2012.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
AK)

A les preguntes RGE núm. 8557/12, 8615/12, 8666/12,
8724/12, 8782/12, 8840/12, 8898/12, 8956/12, 9014/12,
9072/12, 9130/12 i 9188/12, presentades per l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes de
SEMILLA amb les empreses: PROMOLINS, SL; Proyectos y
servicios para el desarrollo rural y agrario, SL; Instituto
Médico Balear; Gestión Hospitalaria Balear, SL; Hospital
General de Muro, SL; Dioscorides Control, SL; Estudio de
viabilidad fiscal, SL; AMJ Asesoría jurídico-económica, SL;
ROYALGAME, SL; REBERSEC, SL; PRESTTO i
ROYALMATIC, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat SEMILLA amb les empreses
esmentades a l'enunciat? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.

SEMILLA no ha tramitat en aquesta legislatura cap tipus de
contracte amb les empreses esmentades.  

Palma, 12 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AL)

A les preguntes RGE núm. 8580/12 i 8609/12, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a
contractes de l'Agència de Cooperació Internacional de les
Illes Balears i de Multimèdia de les Illes Balears, SA amb
Proyectos y servicios para el desarrollo rural y agrario SL.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa Proyectos y
servicios para el desarrollo rural y agrario SL? Indicant
objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que
es va adjudicar.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
i Multimèdia de les Illes Balears, SA no han subscrit cap
contracte amb l'empresa Proyectos y servicios para el desarrollo
rural y agrario, SL. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AM)

A la pregunta RGE núm. 8689/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb
Gestión Hospitalaria Balear, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de
novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa Gestión
Hospitalaria, SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
no ha subscrit cap contracte amb l'empresa Gestión Hospitalaria
Balear, SL. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AN)

A la pregunta RGE núm. 8713/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb Gestión Hospitalaria Balear,
SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa Gestión Hospitalaria, SL.? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.

L'Institut d'Estudis Baleàrics no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

Palma, 10 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
AO)

A la pregunta RGE núm. 8718/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Multimèdia de les Illes Balears, SA. amb Gestión Hospitalaria
Balear, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat  Multimèdia de les Illes
Balears, SA amb l'empresa Gestión Hospitalaria  Balear, SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

Multimèdia, SA no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
Gestión Hospitalaria Balear, SL. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AP)

A la pregunta RGE núm. 8776/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Multimèdia de les Illes Balears, SA amb Hospital General de
Muro, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears, SA amb l'empresa Hospital General de Muro, SL?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

Multimèdia, SA no ha realitzat cap contracte amb l'Hospital
General de Muro, SL. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AQ)

A la pregunta RGE núm. 8829/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Institut d'Estudis Baleàrics amb Dioscorides Control, SL.
(BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat  l'Institut d'Estudis Baleàrics
amb l'empresa Dioscorides Control, SL? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.

L'Institut d'Estudis Baleàrics no ha subscrit cap tipus de
contracte amb l'empresa esmentada durant aquesta legislatura.

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

Ordre de Publicació
AR)

A la pregunta RGE núm. 8892/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Multimèdia de les Illes Balears SA. amb Estudio de Viabilidad
Fiscal, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears SA. amb l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL.?
Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i quantitat
per la que es va adjudicar.

Multimèdia de les Illes Balears, SA no ha subscrit cap
contracte amb l'empresa Estudio de Viabilidad Fiscal, SL. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AS)

A la pregunta RGE núm. 8921/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'agència de cooperació internacional les Illes Balears amb
AMJ Asesoría jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 74, de 23
de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa AMJ Asesoría
jurídico-económica SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
no ha subscrit cap contracte amb l'empresa AMJ Asesoría
jurídico-económica, SL. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AT)

A la pregunta RGE núm. 8950/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Multimèdia de les Illes Balears SA. amb AMJ Asesoría
jurídico-económica, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears, SA amb l'empresa AMJ Asesoría jurídico-económica,
SL? Indicant objecte del contracte, data d'adjudicació i
quantitat per la que es va adjudicar.

Multimèdia, SL no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
AMJ Asesoría jurídico-económica, SL. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AU)

A la pregunta RGE núm. 8979/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes
del'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
amb ROYALGAME, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre
de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa
ROYALGAME, SL? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.

Aquest proveïdor no figura a la base de dades com a
perceptor de l'AECIB. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AV)

A la pregunta RGE núm. 9124/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
Multimèdia de les Illes Balears, SA amb PRESTTO. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat Multimèdia de les Illes
Balears, SA amb l'empresa PRESTTO? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.

Multimèdia SL. no ha realitzat cap contracte amb l'empresa
PRESTTO. 

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AX)

A la pregunta RGE núm. 9148/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de la
Conselleria de Presidència amb ROYALMATIC, SL. (BOPIB
núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat la Conselleria de Presidència
amb l'empresa ROYALMATIC, SL? Indicant objecte del
contracte, data d'adjudicació i quantitat per la que es va
adjudicar.

La Conselleria de Presidència no ha subscrit cap contracte
amb l'empresa ROYALMATIC, SL, d'acord amb les dades que
figuren en el sistema informàtic comptable (SAP) durant els
anys consultats, de 2008 a 2012.

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AY)

A la pregunta RGE núm. 9153/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a contractes de
l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears amb
ROYALMATIC, SL. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de
2012).

Quins contractes ha realitzat l'Agència de Cooperació
Internacional de les Illes Balears amb l'empresa
ROYALMATIC, SL.? Indicant objecte del contracte, data
d'adjudicació i quantitat per la que es va adjudicar.

L'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears
no ha subscrit cap contracte amb l'empresa ROYALMATIC SL.

Palma, 9 de gener de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AZ)

A les preguntes RGE núm. 9289/12 a 9291/12, 9293/12 a
9295/12, 9297/12, 9299/12 a 9301/12 i 9303/12 a 9305/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, relatives a fitxes d'avaluació individual i global,
a informe d'avaluació individual i global, a dades de promoció
d'alumnes, a document d'organització de centre, a reglament
d'organització del centre, a projecte educatiu de centre, a
atenció psicopedagògica i atenció personalitzada, a
programació general anual de centre, a pla d'acció tutorial, a
fitxes individualitzades i generals de grup, a programació
anual d'aula, a programació d'entrevistes amb les famílies i a
actes de reunions de cicle i de comissió de coordinació
pedagògica. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Eliminarà la Conselleria d'Educació: les fitxes d'avaluació
individual i global, l'informe d'avaluació trimestral individual
i global, la dada sobre si l'alumne promociona o no, el
document d'organització de centre, el reglament d'organització
del centre i funcionament, el projecte educatiu del centre, la
programació general anual del centre, les dades que recull el
pla d'acció tutorial, la fitxa individualitzada  de cada alumne
o la fitxa general dels grups, la programació d'entrevistes amb
les famílies i l'entrevista personal amb cada una de les famílies
i les actes de les reunions del cicle i de la Comissió de
Coordinació Pedagògica? Quina documentació actual
eliminarà referida a l'atenció psicopedagògica o a una atenció
personalitzada de cada alumne?

En aquest moment es continua treballant per simplificar la
documentació que han d'emplenar els centres a efectes de
desburocratitzar les tasques dels equips directius i professorat
dels centres educatius.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
BA)

A la pregunta RGE núm. 9413/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ERO d'Ibèria
(III). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Com afecta a cada illa la baixada del 15% dels vols i la
retirada de vint-i-cinc avions d'Ibèria?

És un tema que s'està negociant per Ibèria a nivell estatal
amb els sindicats i no està tancat, per tant, no es poden fer
valoracions d'acord a titulars de premsa.

Dit això, cal assenyalar que la incidència no serà molt greu
perquè pràcticament la totalitat dels vols domèstics abans
operats per Ibèria ara són operats per Air Nostrum, Ibèria
Express i Vueling.

Palma, 18 de gener de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BB)

A la pregunta RGE núm. 9414/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a ERO d'Ibèria
(IV). (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Afecten a les nostres illes les activitats de manteniment i
handling que vol suprimir Ibèria per ser, com diuen,
deficitàries?

És un tema que s'està negociant per Ibèria a nivell estatal
amb els sindicats i no està tancat, per tant, no es poden fer
valoracions d'acord a titulars de premsa.

Dit això, cal assenyalar que Ibèria no realitza activitats de
manteniment integral a l'aeroport de Palma.

Palma, 18 de gener de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
BC)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9419/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a vídeo de
Cabrera 1. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Quines modificacions es tenia previst o es té previst
efectuar al vídeo referent a Cabrera?

Actualitzar els continguts, així com estudiar la possibilitat
d'incloure nous materials i eines, d'acord amb els equipaments
informàtics presents avui en dia als nostres centres educatius.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BD)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9420/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a vídeo de
Cabrera 2. (BOPIB núm. 74, de 23 de novembre de 2012).

Té constància el conseller d'Educació, Cultura i
Universitats de si s'han fet o es té previst fer modificacions
d'altres vídeos educatius?

Evidentment a l'hora de preparar nous materials didàctics
s'estudien els materials audiovisuals ja existents.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BE)

A la pregunta RGE núm. 9568/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pla econòmic bàsic
de l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Ateses l'extensió i les característiques, la resposta queda
dipositada al Registre General de la cambra i es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
BF)

A la pregunta RGE núm. 9582/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a procediment
solAlicituds busseig. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de
2012).

Quin és el termini mitjà de resposta entre una solAlicitud de
busseig a Cabrera i la notificació sobre la seva concessió o
denegació?

Les autoritzacions de busseig al Parc Nacional de Cabrera,
es realitzen a través d'una aplicació telemàtica en línia, per tant,
la seva resposta és immediata.

Palma, 7 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BG)

A la pregunta RGE núm. 9585/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a pagaments
pendents amb els centres escolars. (BOPIB núm. 76, de 7 de
desembre de 2012).

Quan té previst la Conselleria d'Educació posar al dia els
pagaments pendents amb els centres escolars a dia 25
d'octubre de 2012 i per quan té previst recuperar la normalitat
en la pauta del pagaments anteriors a l'adveniment de la crisi?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats té tots els
documents comptables tramitats, resten pendent segons
liquiditat de tresoreria.
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Palma, 12 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BH)

A la pregunta RGE núm. 9644/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a línia Palma-
Marratxí-Inca. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Respecte dels anuncis sobre les intencions d'establir una
línia semidirecta Palma-Marratxí-Inca en hores punta, té
intenció el Sr. Conseller que afectin les freqüències actuals en
la resta d'estacions de la línia?

Les previsions que tenim és que el nombre de freqüències
actuals no quedarà afectat per l'establiment d'aquesta nova línia.

Palma, 2 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BI)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 9660/12, presentada per l'Hble. Sra.
Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a assemblees de les
comunitats educatives. (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de
2012).

Quines són les raons de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats per intentar impedir les assemblees de les
comunitats educatives dels centres docents de les Illes Balears
que s'han convocat per a dia 28 de novembre de 2012?

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no ha
intentat impedir cap assemblea. A través de la Direcció General
de Planificació, Inspecció i Infraestructures educatives, ha
recordat als centres educatius el marc legal en el qual s'han de
dur a terme les reunions o assemblees.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
BJ)

A la pregunta RGE núm. 10259/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a ZEPA Sa Roca (Es
Mercadal). (BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de 2012).

Ha emès o està en tràmit per la Comissió del Medi Ambient
de les Illes Balears el corresponent informe d'impacte
ambiental en relació a les tasques de desbrossament i tala que
s'estan duent a terme a Sa Roca (Es Mercadal), espai catalogat
com a Zona d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA)?

Les tasques de desbrossament a Sa Roca (Es Mercadal) són
tasques d'extracció de biomassa forestal i de prevenció
d'incendis forestals que lògicament, de conformitat amb el que
estableix la Llei de la comunitat autònoma de les Illes Balears
11/2006, de 14 de setembre, d'avaluacions d'impacte ambiental
i avaluacions ambientals estratègiques, no es troben compreses

entre els suposats plans, programes, o projectes subjectes a
avaluació d'impacte ambiental o a avaluació ambiental
estratègica.

Per tant, les citades tasques directament relacionades amb la
gestió de la prevenció d'incendis en superfícies de bosc de Sa
Roca i el compliment dels objectius de conservació i millora
dels seus hàbitats forestals, no precisen informe d'impacte
ambiental de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears.

No obstant, aquestes tasques (independentment de què
afectin o no afectin espais inclosos en la Xarxa Natura 2000), es
troben sotmesos a l'establert per la Llei 43/2003, de 21 de
novembre, de Forests (articles 36 i 37), mitjançant la qual
s'exigeix que es realitzin d'acord amb les prescripcions per a la
gestió de monts establertes en els corresponents plans
d'ordenació de recursos forestals o instruments de gestió
equivalents i prèvia notificació del titular de l'explotació a
l'òrgan forestal competent a l'objecte de què aquest pugui
comprovar la seva conformitat amb el que preveu l'instrument
de gestió o en el seu cas de planificació.

A aquests efectes, la Direcció General de Medi Natural,
Educació Ambiental i Canvi Climàtic de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, aprovà el passat 3
d'agost de 2012, el Pla tècnic d'ordenació de les superfícies
forestals de Sa Roca, Binifabini i Son Ladico, localitzades en el
terme municipal d'Es Mercadal, mitjançant el qual s'estableix
per a un període total de 10 anys, el conjunt d'actuacions
silvícoles necessàries per aprofitar l'excedent de combustible
vegetal que es produeix en aquestes finques. Posteriorment, des
de la conselleria ha estat autoritzada, en data 19 de setembre
d'enguany, l'execució de la primera anualitat d'aquest pla, que
amb caràcter experimental s'està desenvolupant en una de les
principals zones boscoses de Menorca i que coincideix amb una
de les àrees naturals amb major nivell de risc per patir incendis
forestals de tota l'illa.

S'acompanya còpia dels documents d'aprovació del Pla
tècnic d'ordenació i d'autorització per a l'execució de la primera
anualitat d'aquest instrument de gestió forestal.

Palma, 18 de desembre de 2012.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP. 

Ordre de Publicació
BK)

A la pregunta RGE núm. 10379/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a baixador de
l'estació d'Inca. (BOPIB núm. 77, de 14 de desembre de 2012).

Per quins motius ha tancat el baixador de l'estació d'Inca
que surt a la barriada de Crist Rei?

El que ha motivat el tancament de l'accés per Crist Rei és
l'elevat frau que s'hi produïa i que per ser evitat, requeria que a
l'estació es disposés de dos vigilants de seguretat durant tot el
dia, recursos que en aquest moment no és possible destinar-hi.

Amb la solució actual, s'ha  reordenat el tràfic d'usuaris de
l'estació i és possible controlar-la adequadament amb un únic
vigilant. Així, ha millorat de forma important el funcionament
dels elements tarifaris de l'estació, fet que ha produït una
reducció del frau.
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Palma, 2 de gener de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
BL)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 10385/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a dret a vaga i
discrepància colAlectiva dels estudiants. (BOPIB núm. 77, de
14 de desembre de 2012).

Sr. Conseller d'Educació, Cultura i Universitats,
l'esborrany d'avantprojecte de llei reguladora de la
convivència escolar, deroga el Decret 121/2010, de 10 de
desembre, dels drets i deures dels alumnes, en el que es
reconeix el dret a la vaga i discrepància colAlectiva, és que es
vol acabar amb el dret a vaga dels estudiants o, en cas
contrari, on quedarà regulat aquest dret?

El dret al qual es refereix la pregunta està reconegut a la
LODE (Llei Orgànica que regula el dret a l'educació, 1985) i la
LOE (Llei Orgànica d'Educació, 2006) ho amplia en els termes
següents:

"Disposición final primera. Modificación de la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a
la educación.

Al artículo 8 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio,
reguladora del derecho a la educación se le añade un
nuevo párrafo con la siguiente redacción:

A fin de estimular el ejercicio efectivo de la
participación de los alumnos en los centros educativos y
facilitar su derecho de reunión, los centros educativos
establecerán, al elaborar sus normas de organización i
funcionamiento, las condiciones en las que sus alumnos
puedan ejercer este derecho. En los términos que
establezcan las administraciones educativas, las decisiones
colectivas que adopten los alumnos, a partir del tercer
curso de la educación secundaria obligatoria, con respecto
a la asistencia a clase no tendrán la consideración de faltas
de conducta, ni seran objto de sanción, cuando éstas hayan
sido resultado del ejercicio del derecho de reunión y sean
comunicadas previamente a la dirección del centro."

Per tant, el dret està plenament reconegut en l'esborrany
d'avantprojecte que en aquests moments està en fase de
reelaboració amb totes les aportacions i alAlegacions rebudes,
només es fa referència al dret a reunió dels alumnes dins del
centre a l'article 142c. L'actual decret de drets i deures vigent,
en fa una referència més explícita i regula un procediment
perquè els alumnes puguin manifestar les discrepàncies a través
de la inassistència a classe. Per tot això, la idea és que el dret
garantit en les lleis orgàniques sigui contextualitzat en els
reglaments d'organització i funcionament dels centres educatius
en base a la seva autonomia.

Palma, 20 de desembre de 2012.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
Escrit RGE núm. 855/13, de solAlicitud de compareixença

urgent del president de les Illes Balears davant el ple de la
cambra. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
mitjançant els quals se solAlicita que la Mesa i/o la Junta de
Portaveus acordin la compareixença urgent del president del
Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal
d’informar sobre la seva situació d'incompatibilitat; i acorda
d'elevar-lo a l’estudi de la Junta de Portaveus perquè s’hi
pronunciï i, un cop oïda aquesta, fer-ne el pronunciament. 

La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’adopta acord negatiu. Finalment la Mesa
de la cambra, trobant-s'hi present i constituïda com a tal
n’adopta igualment acord negatiu, per la qual cosa l'escrit
esmentat queda sense efecte.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de

resposta oral davant el Ple RGE núm. 822/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2013, d'acord amb l'article 166 del Reglament
de la cambra, es dóna per assabentada de la substitució de la
pregunta esmentada, del diputat Hble. Sr. Joan BOned i Roig,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política tributària
(BOPIB núm. 85, de 8 de febrer d'enguany), per la pregunta
RGE núm. 875/13, relativa a confiança entre el sector financer,
publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.



4472 BOPIB núm. 86 -  15 de febrer de 2013

Ordre de Publicació

B)
Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant comissió per a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 9645/12, 9662/12, 9663/12, 3321/12,
3322/12, 3324/12, 3500/12, 3501/12, 3505/12, 3507/12,
3508/12 i 3609/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 872/13,
presentat per la diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, i, conformement amb l'article 168.2 del
Reglament de la cambra, acorda que les preguntes següents es
tramitin com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió:

Davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans:
• RGE núm. 9645/12, relativa a atenció a les víctimes de la

violència de gènere.
• RGE núm. 9662/12, relativa a campanyes de prevenció i

sensibilització en matèria de violència de gènere,
• RGE núm. 9663/12, relativa a subvencions a associacions

relacionades amb la protecció a les dones.
Les tres publicades al BOPIB núm. 76, de 7 de desembre de
2012.

Davant la Comissió de Salut:
• RGE núm. 3321/11, relativa a plantilla orgànica Verge del

Toro.
• RGE núm. 3322/11, relativa a plantilla orgànica Mateu

Orfila (I).
• RGE núm. 3324/11, relativa a plantilla orgànica Mateu

Orfila (II).
Les tres publicades al BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre de 2011.

Davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports:
• RGE núm. 3500/12, relativa a pla d'equilibri econòmic;

educació (V).
• RGE núm. 3501/12, relativa a pla d'equilibri econòmic;

educació (VI).
• RGE núm. 3505/12, relativa a pla d'equilibri econòmic;

educació (I).
• RGE núm. 3507/12, relativa a pla d'equilibri econòmic;

educació (III).
• RGE núm. 3508/12, relativa a pla d'equilibri econòmic;

educació (IV).
Totes publicades al BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012.
• RGE núm. 3609/11, relativa a institut Joan Ramis (V),

publicada al BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 461/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 707/13,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i, conformement amb els articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i la Resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a revisió de títols nobiliaris i cas Urdangarín
(BOPIB núm. 85, de 8 de febrer d'enguany), sigui tramitada per
aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

de llei RGE núm. 400/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 815/13,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i, conformement amb l'article 100del Reglament de la
cambra, acorda que, atès que la proposició de llei esmentada,
relativa a creació de l'impost d'estades turístiques (BOPIB núm.
84, d'1 de febrer d'enguany), es troba actualment en tramitació,
el procediment d'urgència se li apliqui en els tràmits següents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 31/12. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 918/13,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i accepta la retirada de la interpelAlació esmentada,
relativa a finançament autonòmic de les administracions locals
(BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

F)
Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 92/12. 

A la Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de febrer de 2013, atès l'escrit RGE núm.
977/13, presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca, queda retirada la interpelAlació esmentada, relativa
a la Llei 4/2008 (BOPIB núm. 30, de 27 de gener de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Canvi de nom del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més

per Menorca.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 833/13,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, i es dóna per assabentada que el dit grup passa a
anomenar-se "Grup Parlamentari Més".

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 13 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 77, de 14 de desembre
de 2012.

Havent observat un error d'omissió a l'apartat de les
Preguntes amb solAlicitud de resposta escrita corresponents a la
Mesa de dia 14 de desembre de 2012, pel que fa a la pregunta
RGE núm. 10281/12, en procedim a la publicació en aquest
BOPIB, a l'apartat corresponent.

Ordre de Publicació

B) Correcció d'errates del BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013.

-  Pàg. 4351 i 4404. Informació, apartat C)
On diu: Escrits RGE núm. 658/13 i 569/13, ...
Hi ha de dir: Escrits RGE núm. 568/13 i 569/13, ...
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