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BQ) RGE núm. 1011/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estalvi econòmic en la
bonificació per residència 2. 4533

BR) RGE núm. 1014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a 50è aniversari
de la mort d'Antoni Torrandell. 4533

BS) RGE núm. 1015/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió econòmica dels ports
de les Illes Balears. 4533

BT) RGE núm. 1018/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a factures
corresponents a receptes de pensionistes. 4533

BU) RGE núm. 1019/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a total de facturació
de les farmàcies de Mallorca a l'Ib-salut. 4533

BV) RGE núm. 1020/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a total de farmàcies
de Mallorca que facturen a l'Ib-salut. 4533

BX) RGE núm. 1021/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a visita del
coordinador municipal de salut a Eivissa. 4534

BY) RGE núm. 1054/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb els consells
insulars (I). 4534

BZ) RGE núm. 1055/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb els consells
insulars (II). 4534

CA) RGE núm. 1056/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb els consells
insulars (III). 4534

CB) RGE núm. 1057/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb els consells
insulars (IV). 4534

CC) RGE núm. 1058/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'equilibri econòmic
financer (I). 4535

CD) RGE núm. 1059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'equilibri econòmic
financer (II). 4535

CE) RGE núm. 1060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla d'equilibri econòmic
financer (III). 4535

CF) RGE núm. 1061/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mè pollencí.
4535

CG) RGE núm. 1074/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració
d'històries clíniques (I). 4535

CH) RGE núm. 1075/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració
d'històries clíniques (II). 4535

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 1081/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestions del Govern
per evitar els acomiadaments a empreses del sector turístic i del transport. 4536

B) RGE núm. 1102/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Palau de Marivent.
4536

C) RGE núm. 1104/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis per a les
dones víctimes de la violència masclista. 4537
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D) RGE núm. 1105/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni entre
la UIB i el Parc Bit. 4537

E) RGE núm. 1106/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de fibra
òptica a Menorca. 4537

F) RGE núm. 1107/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni signat
amb el Real Automóvil Club. 4537

G) RGE núm. 1108/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla integral
d'impuls de les capacitats emprenedores. 4537

H) RGE núm. 1109/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Fira
internacional d'art contemporani Arco 2013. 4537

I) RGE núm. 1110/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
simplificació documental. 4537

J) RGE núm. 1111/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions conjuntes
de promoció amb Turespaña. 4538

K) RGE núm. 1112/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fòrums i meses
estratègiques de producte turístic. 4538

L) RGE núm. 1113/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment
de les exigències de la Unió Europea en relació amb el Pla de desenvolupament rural. 4538

M) RGE núm. 1114/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració del sector públic instrumental de les Illes Balears. 4538

N) RGE núm. 1115/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Iberia i Orizonia.
4538

O) RGE núm. 1116/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista relativa a retallades al
sistema educatiu. 4538

P) RGE núm. 1117/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament just amb els
consells insulars. 4539

Q) RGE núm. 1118/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paper del Govern
a la crisi d'Orizonia. 4539

R) RGE núm. 1119/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries. 4539

S) RGE núm. 1120/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista relativa a
desnonaments. 4539

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 948/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ERO i precarietat laboral
a IB3, 4540

B) RGE núm. 1033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a processos d'ERO a
IB3, 4540

C) RGE núm. 1034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programació d'IB3
Ràdio, 4540

D) RGE núm. 1035/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a manipulació
informativa a IB3, 4540
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E) RGE núm. 1036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a repercussions dels
ERO a IB3, 4541

F) RGE núm. 1038/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència tercera
onada de l'EGM, 4541

G) RGE núm. 1039/13, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a colAlaboració
entre l'EPRTVIB i ABITEL, 4541

H) RGE núm. 1040/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya "Tots
donam una mà", 4541

I) RGE núm. 1041/13, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comercialització
conjunta de FORTA, 4541

J) RGE núm. 1042/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències any 2012,
4541

K) RGE núm. 1043/13, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la sèrie
"Migjorn", 4542

L) RGE núm. 1044/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a variació de les
retribucions dels càrrecs directius de l'EPRTVIB, 4542

M) RGE núm. 1012/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedient de regulació
d'ocupació a IB3 (ERO), 4542

N) RGE núm. 1013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedient de regulació
d'ocupació a IB3 (ERO), 2, 4542

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 966/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a trasllat del Conservatori de Música de Menorca a la Sala Augusta
de Maó. 4543

B) RGE núm. 973/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contra la privatització del Registre Civil. 4543

C) RGE núm. 1016/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a informació desglossada dels ports gestionats per Autoritat Portuària
de Balears. 4544

D) RGE núm. 1017/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a solidaritat amb les dones de la Índia. 4544

E) RGE núm. 1048/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a menjadors escolars. 4545

F) RGE núm. 1050/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a accés públic al Puig Major. 4545

G) RGE núm. 1064/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a competències en matèria de joventut. 4546

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 967/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Presidència, sobre
la política general en relació amb l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 4546

B) RGE núm. 1077/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, Família
i Benestar Social per tal de donar compliment a la Proposició no de llei RGE núm. 2578/11. 4547

3.17. INFORMACIÓ

A) Petició de substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 946/13. 4547

B) Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la Proposició no de llei RGE núm. 415/13. 4547
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C) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposta de reforma del Reglament RGE núm. 210/13. 4547

D) Tramitació pel procediment d'urgència per a les proposicions no de llei RGE núm. 1986/12 i 673/13. 4547

E) Tramitació pel procediment d'urgència per a la SolAlicitud de compareixença RGE núm. 7607/12. 4548

F) Retirada de les solAlicituds de compareixença RGE núm. 3102/12 i 3625/12. 4548

G) Substitució a la SolAlicitud de compareixença RGE núm. 7133/12. 4548

4. INFORMACIONS

A) Bases de la convocatòria per al proveïment de la plaça de cap del Servei d’Assistència Tècnica Parlamentària adscrita a l’Àrea
d’Assistència Tècnica Parlamentària mitjançant concurs-oposició per promoció interna vertical. 4548

B) Composició del tribunal qualificador de les proves selectives per cobrir la plaça de cap de servei d’Assistència Tècnica
Parlamentària adscrita a l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària mitjançant concurs-oposició per promoció interna vertical.

4555

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 86, de 15 de febrer de 2013. 4555
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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
12 de febrer de 2013, procedí a debatre el text de la Moció
RGE núm. 427/13, relativa a consecució dels objectius del
dèficit, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears es reafirma en la

importància d'afavorir l'estabilitat pressupostària, de reforçar el
control dels comptes públics i de garantir la transparència en la
gestió pública."

A la seu del Parlament, 19 de febrer de 2013.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de febrer de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 5823/11,
del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca,
relativa a ports esportius.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda
i Vilarrubias.

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. Antoni Alorda i
Carlos Delgado.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 802/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a modificacions del projecte del
nou hospital de Can Misses a Eivissa. (BOPIB núm. 85, de 8 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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 804/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa ICAPE. (BOPIB
núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 808/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira Matka de Helsinski.
(BOPIB núm. 85, de 8 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 19 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 820/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aplicació del sistema per a
l'autonomia i atenció a la dependència. (BOPIB núm. 85, de 8
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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 821/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a conjuntura laboral. (BOPIB
núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 875/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a confiança entre el sector financer. (BOPIB
núm. 86, de 15 de febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 801/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament a les navilieres que

cobreixen els trajectes interinsulars. (BOPIB núm. 85, de 8 de
febrer de 2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 803/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a inspecció educativa. (BOPIB
núm. 85, de 8 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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 805/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reordenació d'instalAlacions
portuàries. (BOPIB núm. 85, de 8 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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 806/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a destinació de les ajudes
finalistes. (BOPIB núm. 85, de 8 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 19 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 807/13, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a unitat de cures palAliatives a
pediatria de l'Hospital de Son Espases. (BOPIB núm. 85, de 8
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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 809/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades organitzades pel SOIB
mitjançant la xarxa EURES. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 823/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transparència i control públics. (BOPIB
núm. 85, de 8 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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 824/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Pla de xoc d'atenció primària.
(BOPIB núm. 85, de 8 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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 828/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
mesures per evitar la mala imatge de la capital i les Illes.
(BOPIB núm. 85, de 8 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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 810/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a obligació de servei públic dels
vols Menorca-Madrid. (BOPIB núm. 85, de 8 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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 811/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a



4490 BOPIB núm. 87 -  22 de febrer de 2013

declaració d'IRPF del Sr. President. (BOPIB núm. 85, de 8 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 19 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 12

de febrer de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 825/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a activar l'economia. (BOPIB
núm. 85, de 8 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 19 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 12

de febrer de 2013, rebutjà els Punts 2 a 9 de la Moció RGE
núm. 427/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
consecució del dèficit.(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013).

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 19 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 1325/12, de creació del Consell Assessor de Municipis.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de febrer de 2013, no prengué en consideració, per 6 vots a
favor, 51 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca i publicada al BOPIB núm. 35, de 2 de març
de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 19 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 13 de febrer de
2013, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 10333/12, relativa a realització d'auditories
econòmiques, financeres i jurídiques de les empreses IBAVI,
ABAQUA i IDI, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a realitzar auditories econòmiques, financeres i
jurídiques de la gestió de les empreses públiques IDI, IBAVI i
ABAQUA dels darrers exercicis."

A la seu del Parlament, 19 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 14 de febrer de 2013, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 8107/12, relativa a
suport al petit i mitjà comerç, i quedà aprovada la següent:
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RESOLUCIÓ

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

Illes Balears a coordinar conjuntament amb els consells insulars
la redacció de cada un dels Plans Directors Comercials insulars.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a restablir les bones relacions mantingudes sempre
entre els representants del sector comercial i a desenvolupar un
pla de promoció comercial d’ampli abast i amb l’horitzó a l’any
2017, amb la participació de les associacions empresarials i els
sindicats més representatius i a desplegar, de manera
concertada, la implementació dels seus objectius."

A la seu del Parlament, 19 de febrer de 2013.
La secretària de la comissió:
Rosa Maria Bauzá i Colom.
El president de la comissió:
Óscar Fidalgo i Bestard.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 13 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 3616/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a tancament dels centres de salut a les 17,30 hores.
(BOPIB núm. 47, de 18 de maig de 2012).

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 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9545/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a tren i obres inacabades.
(BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012).

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 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 7358/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a deute derivat de l'impost sobre estades a empreses
turístiques d'allotjament. (BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de
2012).

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 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 14 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 7560/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a compliment de la Llei Orgànica 1/2007. (BOPIB núm.
67, d'11 d'octubre de 2012).

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 20 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 14 de febrer de 2013, rebutjà el Punt 1 de la
Proposició no de llei RGE núm. 8107/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a suport al petit i mitjà comerç. (BOPIB
núm. 69, de 26 d'octubre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 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 14 de febrer de 2013, rebutjà la Proposició no
de llei RGE núm. 9445/12, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a la continuïtat del cercle de recerca econòmica.
(BOPIB núm. 75, de 30 de novembre de 2012).

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 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre el pla de retallades en
finançament (RGE núm. 3103/12).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de 2013, tengué lloc
la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat del director general
de Pressuposts i Finançament, del cap de Gabinet i de la
secretària autonòmica de Promoció Empresarial i Ocupació,
informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de

Promoció Empresarial i d'Ocupació, davant la Comissió
d'Hisenda i Pressuposts, sobre el pla per a l'equilibri econòmic
de les Illes Balears, mesures d'estalvi 2012 (I) (RGE núm.
3632/12).

A la Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 12 de febrer de 2013, tengué lloc
la compareixença del Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació, qui, acompanyat del director general
de Pressuposts i Finançament, del cap de Gabinet i de la
secretària autonòmica de Promoció Empresarial i Ocupació,
informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Compareixences del Sr. Conseller d'Administracions

Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, sobre la modificació de la Llei 4/2011, de 31 de
març, de la bona administració i del bon govern de les Illes
Balears i sobre la modificació de la llei del bon govern(RGE
núm. 405/13 i 446/13).

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de febrer de
2013, tengueren lloc, conjuntament, les compareixences del Sr.
Conseller d'Administracions Públiques, qui, acompanyat de la
directora general de Funció Pública, la cap de Premsa i la cap de
Gabinet, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3826/12.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de febrer de 2013, fou retirada pel Grup
Parlamentari Socialista la proposició no de llei esmentada,
relativa a l'aprovació del Decret llei 16/2012, publicada al
BOPIB núm. 49, d'1 de juny de 2012.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 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. 1097/13, de mesures tributàries per a la
sostenibilitat financera de la hisenda pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Igualment, la Mesa acorda d'atendre la petició de
tramitació pel procediment d'urgència, per la qual cosa, un
cop transcorreguts el termini fixat a l'article 117.2 del
Reglament de la cambra, que serà de 8 dies, s'obre un termini
de presentació d'esmenes, també de 8 dies, a tramitar davant
la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Així mateix, la Mesa acorda de proposar a la Junta de
Portaveus la possibilitat d'habilitar els dilluns i els dissabtes
als efectes de la tramitació d'aquest projecte de llei. Finalment,
a la Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, i sent que la
Mesa s'hi troba formalment constituïda, s'acorda l'habilitació
esmentada.

Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Rafael Ángel Bosch i Sans, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 15 de febrer de
2013, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

Acord d'aprovació del Projecte de llei de mesures
tributàries per a la sostenibilitat  financera de la hisenda
pública de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a proposta del vicepresident
econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, adopta
l'acord següent:

Primer. Aprovar el Projecte de llei de mesures tributàries
per a la sostenibilitat  financera de la hisenda pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, que s'adjunta a aquest
acord.

Segon. Trametre el projecte de llei esmentat al Parlament de
les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 117 del
Reglament de la cambra.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que el projecte de llei esmentat es tramiti pel
procediment d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 100
del Reglament de la cambra, atès que els pressuposts generals
de la comunitat autònoma per a l'any 2013 inclouen
determinades previsions d'ingressos per raó de la recaptació dels
imposts que es regulen en el projecte de llei, previsions el

compliment de les quals requereix que es tramiti el més aviat
possible.

Quart. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, a l'empara del que preveu l'article 67.2 del Reglament
de la cambra, que habiliti els dilluns i els dissabtes per a la
tramitació del projecte de llei esmentat anteriorment.

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

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)

PROJECTE DE LLEI DE MESURES TRIBUTÀRIES
PER A LA SOSTENIBILITAT FINANCERA DE LA

HISENDA PÚBLICA DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Els articles 120 i 121 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, en relació amb l’article 2 de la Llei orgànica 8/1980, de
22 de setembre, sobre finançament de les comunitats
autònomes, en la redacció que en fa la Llei orgànica 3/2009, de
18 de desembre, atorguen a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears autonomia financera, que la faculta, pel que fa a l’àmbit
dels ingressos públics, i en coordinació amb la Hisenda de
l’Estat, per adoptar mesures financeres que li permetin obtenir
els recursos suficients per atendre de manera estable i
permanent el desplegament i l’execució de les seves
competències. Entre aquestes competències figura la protecció
i defensa del medi ambient, la qual cosa és considerada
actualment un pressupost necessari per garantir la qualitat de
vida dels ciutadans.

En efecte, l’atenció del medi ambient s’ha convertit en una
acció preferent dels poders públics, que intenten despertar la
consciència ciutadana perquè el mitjà de vida sigui respectat i
es preservi d’actuacions contaminants o pertorbadores del seu
equilibri natural. Atès que aquesta és una política prioritària en
el marc d’actuació de l’Estat, és evident la transcendent actuació
que en aquesta matèria correspon exercir a les comunitats
autònomes, a les quals, segons l’article 148.1.9è de la
Constitució espanyola, correspon la competència en matèria de
protecció del medi ambient, la qual, en el cas de les Illes
Balears, recull l’article 30.46 de l’Estatut d’autonomia, en la
redacció de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

Tradicionalment, les polítiques públiques mediambientals
s’han orientat a accions administratives de foment, a través de
l’establiment d’ajudes per reduir la contaminació ocasionada per
les activitats humanes, o a accions de control i repressives, per
mitjà de la fixació de certs límits i la imposició de sancions
quan aquests límits s’excedeixen, amb la finalitat de preveure i
reprimir els danys que es puguin ocasionar al medi ambient. No
obstant això, també és possible que les mesures esmentades
estiguin associades a altres de caràcter econòmic, en particular
de naturalesa tributària, i que, en l’exercici de les competències
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financeres també atribuïdes constitucionalment a les comunitats
autònomes, contribueixin a assolir els objectius de preservació
del medi ambient.

En concret, una manifestació d’aquesta autonomia financera
en el vessant dels ingressos a què es feia referència anteriorment
és, justament, la capacitat de les comunitats autònomes
d’establir els seus propis tributs, capacitat que, en el cas de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, preveu expressament
l’article 129.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, com
també l’article 6 de la Llei orgànica sobre finançament de les
comunitats autònomes, aplicable a totes les comunitats
autònomes de règim comú.

II

En aquest sentit, diverses comunitats autònomes han
aprofundit aquests darrers anys en l’establiment de noves
figures impositives, que van més enllà del cànon de sanejament
d’aigües, el qual ha constituït, pràcticament i durant molts
d’anys, l’únic impost propi del sistema de moltes comunitats
autònomes i, en tot cas, de la nostra Comunitat Autònoma. I
l’establiment d’aquestes noves figures s’ha centrat,
fonamentalment, en l’àmbit de la denominada fiscalitat
mediambiental, per diverses raons perfectament comprensibles.
En primer lloc, perquè el marc jurídic relatiu a l’establiment
d’imposts per part de les comunitats autònomes requereix
l’existència d’un espai propi, que no estigui vedat pel bloc de
constitucionalitat ni pel dret comunitari, i la fiscalitat
mediambiental constitueix un espai idoni en aquest sentit; i en
segon lloc, perquè aquest tipus de fiscalitat gaudeix d’un
especial grau de legitimació, inherent a la recuperació pública
dels costs econòmics i socials que provoquen determinades
activitats amb importants externalitats negatives per al conjunt
de la societat, a la qual cosa cal afegir, finalment i pel que fa en
particular a les Illes Balears, el fet que el principal motor de la
seva economia és el turisme, activitat que requereix un entorn
mediambiental favorable que s’ha de preservar, especialment en
un territori de caràcter insular.

D’acord amb aquestes premisses i en la mateixa línia —tot
i que no necessàriament idèntica— d’altres comunitats
autònomes, es creen, per mitjà d’aquesta Llei, tres nous tributs
autonòmics de caràcter netament mediambiental. La creació
d’aquests tributs verifica en tot cas el doble títol habilitant que
la doctrina del Tribunal Constitucional exigeix perquè una
comunitat autònoma pugui crear tributs amb finalitats
extrafiscals: d’una banda, la potestat tributària, que reconeixen
els articles 133.2 i 157 de la Constitució espanyola i l’article
129.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, abans
esmentat, i, de l’altra, la titularitat de la competència material
per tal d’atendre la finalitat perseguida en cada cas.
Efectivament, i respecte a aquesta darrera exigència, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears té atribuïdes, per
l’Estatut, les competències normatives corresponents, no tan
sols en la matèria relativa a la protecció del medi ambient
(article 30.46, esmentat abans), la qual constitueix certament la
matèria essencial relacionada amb la finalitat extrafiscal
perseguida pels nous imposts, sinó també en matèria
d’ordenació del territori i en matèria de comerç interior (apartats
3 i 42 del mateix article 30), l’ordenació dels quals constitueix
una finalitat mediata o de segon grau en el cas d’un dels imposts
que es creen, a saber, l’impost sobre el dany mediambiental
causat per les grans àrees de venda.

Així doncs, els imposts que s’estableixen per mitjà d’aquesta
Llei estan destinats a compensar la societat balear del cost
mediambiental que suposa l’exercici de determinades activitats
que distorsionen o deterioren el medi ambient en el territori de
les Illes Balears, i fa recaure el pes del gravamen sobre els
agents que exerceixen determinades activitats que, directament
o indirectament, alteren l’equilibri natural, mentre que aquestes
activitats els beneficien particularment i, en canvi, repercuteixen
en el conjunt del grup social, que es veu en l’obligació de
suportar-ne els efectes externs negatius.

En aquest sentit s’ha de destacar, a més, el fet diferencial de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, respecte d’altres
comunitats autònomes, de resultes de la insularitat,
circumstància que determina certs costs addicionals en la
prestació de determinats serveis públics, com també un impacte
més elevat de les activitats que incideixen en el medi ambient
per raó de l’àmbit territorial particularment limitat de les Illes
Balears.

D’aquesta manera, amb l’establiment d’aquests imposts es
pretén rescabalar als ciutadans de les Illes Balears una part dels
costs mediambientals que suporten com a conseqüència de
l’exercici d’activitats contaminants o generadores de riscs o
d’externalitats negatives per a l’entorn natural. Ara bé, a
diferència d’altres experiències impositives precedents, com ara
l’extint impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi
ambient, la configuració d’aquests nous imposts es fa tenint en
compte la càrrega contaminant i la incidència en l’entorn
mediambiental, real o potencial, derivada de les activitats
corresponents, i no simplement la mera titularitat de certs
elements patrimonials adscrits a determinades activitats.

III

En aquest sentit, és evident la incidència en el medi ambient
de l’ús d’envasos en massa que posen a disposició del públic els
agents vinculats a l’activitat comercial de productes envasats, i
el cicle de generació i tractament de residus que això implica.
Per això, l’impost sobre envasos de begudes que es crea en
virtut d’aquesta Llei té en compte aquesta incidència massiva i
modula la càrrega tributària en funció del cost mediambiental
inherent a l’ús d’aquests envasos, és a dir, en funció de la seva
capacitat i composició. Aquest tribut, certament, constitueix una
novetat en l’àmbit de la imposició a Espanya, però no en altres
països d’Europa, com ara Suècia i Dinamarca.

En concret, aquest impost sotmet a tributació l’adquisició de
determinats envasos —iguals o inferiors en tot cas a 50 litres—
pels comerciants detallistes, atès el dany mediambiental que
provoca aquest tipus d’adquisicions que després són objecte
d’un ús massiu per part dels ciutadans, i en la mesura que aquest
dany mediambiental constitueix, per si mateix, un índex de
riquesa real o potencial; però llevat del cas que aquesta
adquisició es faci directament a fabricants o a majoristes no
ubicats en el territori de les Illes Balears, totes les obligacions
materials i formals inherents a l’aplicació del tribut s’imposen
al comerciant majorista o distribuïdor, amb domicili fiscal o
amb un establiment o més permanents a les Illes Balears, que
subministra els envasos a detallistes, tot això per mitjà de la
tècnica de la substitució del contribuent i sens perjudici,
evidentment, de la repercussió procedent. En tot cas, queden
exemptes de l’impost les adquisicions successives dels envasos
de vidre quan es tracti d’envasos reutilitzables subministrats
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prèviament pel mateix venedor i s’hagi satisfet l’impost
corresponent a la primera adquisició.

D’altra banda, l’impost sobre el dany mediambiental causat
per les grans àrees de venda —que té precedents en l’àmbit
autonòmic espanyol, com ara, entre d’altres, en les comunitats
autònomes d’Aragó i de Catalunya— pren com a referència
essencial la superfície de l’àrea de venda, atesa la seva relació
directa amb les externalitats negatives inherents a aquest
paràmetre, en termes d’ús i congestió del medi ambient.

En efecte, el sector del comerç a les Illes Balears és integrat,
majoritàriament, per petites i mitjanes empreses que es
distribueixen de manera homogènia per tot el teixit urbà,
circumstància que singularitza el model de ciutat propi dels
països mediterranis. Aquest comerç, anomenat de proximitat,
satisfà unes necessitats vitals per als ciutadans, de tal manera
que compleix una funció no només econòmica, sinó també
social i urbanística. Darrerament, aquesta estructura ha
experimentat, però, notables transformacions, d’origen
certament aliè a la tradició urbanística i econòmica balear;
aquests canvis deriven, sobretot, de la irrupció d’un sistema de
distribució fonamentat en la concentració espacial del comerç
en un nombre reduït de superfícies de grans dimensions. El grau
de penetració en el mercat que han assolit, per raó de llur
potencial econòmic i financer, les empreses que exploten
aquests grans establiments ha forçat, en definitiva, un
reequilibrament manifest en el sector de la distribució i una
modificació correlativa en els hàbits socials i de consum de la
població.

D’altra banda, sembla difícilment objectable que la
implantació d’explotacions comercials de gran superfície, en la
majoria dels casos perifèriques als centres urbans, produeix un
impacte en l’equilibri i l’ordenació territorials de les Illes
Balears, tant per la construcció de noves àrees urbanitzades en
la rodalia dels centres comercials com per l’increment del
nombre total de desplaçaments que generen. Aquestes
circumstàncies imposen, sovint sense alternativa, l’ús de
l’automòbil particular per accedir als centres, amb unes
conseqüències indesitjades tan previsibles com la saturació
periòdica de la circulació rodada en les zones afectades i el
consegüent augment dels índexs de polAlució atmosfèrica. La
implantació d’aquests establiments comporta, així mateix, la
construcció d’accessos i vials, i la intensificació de les tasques
de manteniment de la xarxa viària a causa del seu sobreús,
actuacions que han de dur a terme les administracions públiques
competents.

Per això, l’impost sobre el dany mediambiental causat per
les grans àrees de venda que crea aquesta Llei es justifica en les
potencials externalitats negatives que la implantació d’aquestes
grans superfícies produeix tant en el sector de la distribució
comercial com en l’ordenació territorial i en el medi ambient.
Nogensmenys, no és possible oblidar que el nou impost grava
subjectes en els quals es posa de manifest una singular capacitat
econòmica, directament vinculada a la circumstància de l’ús de
grans superfícies: no solament perquè l’ocupació de grans
extensions és en si mateixa denotativa de capacitat econòmica,
sinó també perquè els facilita un augment notori del volum
d’operacions i, per tant, l’adquisició d’una posició dominant en
el sector. D’altra banda, és constatable també l’existència d’un
avantatge econòmic d’aquestes entitats mentre que no
assumeixen el cost de les externalitats negatives sobre el medi
ambient i el territori, i la distribució comercial.

En tot cas, i des del punt de vista estrictament fiscal, és
important advertir que ni l’impost sobre envasos de begudes ni
l’impost sobre el dany mediambiental causat per les grans àrees
de venda tenen per objecte gravar la capacitat econòmica
inherent a l’exercici de determinades activitats comercials,
susceptibles de generar rendes o beneficis, sinó la manifestació
indirecta de riquesa i, per tant, de capacitat de pagament que
denota el dany mediambiental inherent a les adquisicions de
determinats productes envasats susceptibles de comercialització
en massa, d’una banda, i la implantació de l’activitat en grans
àrees de venda, d’una altra, tal com es desprèn també de
l’estructura dels gravàmens respectius, que en tot cas gira entorn
d’elements estrictament físics relacionats amb l’envàs com a tal
o amb la superfície ocupada, constitutius per tant d’índexs
indirectes de capacitat fiscal, a més de la seva correlació amb la
funció extrafiscal d’ambdós tributs.

Finalment, l’impost sobre el dany mediambiental derivat de
l’ús de vehicles de lloguer sense conductor es configura
obertament per referència a la càrrega de diòxid de carbó que
produeixen els vehicles automòbils de motor, i es fa una passa
més, en aquest punt, respecte de la configuració inicial que
contenia la Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives, la qual no va arribar a tenir
efectivitat real, tenint en compte, evidentment, i en ambdós
casos, la capacitat econòmica concreta inherent al dany
mediambiental, entès com a índex de riquesa real o potencial,
provocat per l’ús d’aquests vehicles particulars per part dels
contribuents.

En efecte, i a diferència del tribut que preveia la Llei
esmentada, la quota fixa del qual es determinava per raó dels
centímetres cúbics dels motors corresponents, la nova Llei se
centra en la capacitat contaminant del vehicle, amb
independència del cubicatge. A més, i pel que fa a la quota
variable, relacionada amb el nombre de quilòmetres que recorrin
els vehicles, s’estableix un mínim exempt de tributació de 350
quilòmetres diaris, a fi de reforçar aquesta finalitat extrafiscal
del tribut.

En aquest darrer sentit cal esmentar, també, la tendència que
s’aprecia des de les institucions comunitàries perquè tots els
gravàmens relacionats amb la fiscalitat dels vehicles prenguin
com a punt de referència l’emissió de diòxid de carbó, expressat
en grams per quilòmetre recorregut, com així es desprèn de la
proposta de directiva del Consell, presentada per la Comissió el
5 de juliol de 2005, a fi d’aconseguir l’objectiu fixat en
l’estratègia comunitària de 120 g/km, com també els objectius
globals d’emissions inherents al protocol de Kyoto.
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En tot cas, els tributs que es creen tenen la naturalesa
d’imposts, d’acord amb l’article 2 de la Llei general tributària;
són imposts, però, com ja s’ha indicat, amb un caràcter
parcialment extrafiscal. Certament, tot i que aquesta finalitat
extrafiscal no és absoluta en cap dels tres imposts,
l’extrafiscalitat es manifesta en tots els casos, i ho fa tant en el
seu aspecte negatiu, a saber, la finalitat de dissuadir la
realització de determinades conductes —com ara l’ús massiu de
determinats envasos de begudes, la concentració de grans
superfícies comercials o l’ús de vehicles particulars de
lloguer—, com en el seu aspecte positiu, en el sentit de fomentar
l’ús d’envasos de més cabuda i perdurabilitat, el teixit del
comerç urbà i l’ús del transport públic o de vehicles particulars
més respectuosos amb el medi ambient.

Així doncs, més enllà de l’estricta finalitat recaptatòria, que
és pròpia de tots els tributs, la finalitat d’aquests imposts és,
també i en part, extrafiscal, com reflecteix així mateix
l’afectació dels recursos obtinguts al finançament d’actuacions
en matèria de medi ambient, ordenació del territori i del comerç,
carreteres i altres despeses inherents a les infraestructures de
comunicacions.

Arribats a aquest punt s’ha de recordar que el procés de
descentralització dels serveis públics inherents al desplegament
de l’Estat autonòmic ha donat lloc a tot un ventall de prestacions
públiques que s’han anat incrementant, any rere any, fins a
assolir uns nivells prou consolidats de benestar social. En aquest
sentit, l’increment quantitatiu i qualitatiu dels principals serveis
públics han consolidat un determinat llindar de despesa mínima,
que és necessària per al funcionament ordinari dels serveis i que
està intrínsecament lligada a les infraestructures associades a la
prestació d’aquests serveis fonamentals, molt superiors
actualment a les existents abans de les transferències
corresponents.

Certament, aquests darrers anys s’han adoptat diverses
mesures adreçades al compliment dels principis d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat de les finances públiques, però la
major part d’aquestes mesures s’ha centrat en la contenció de la
despesa pública, deixant de banda en part el vessant dels
ingressos públics, en el qual les mesures adoptades s’han limitat
a determinats retocs puntuals en l’àmbit, bàsicament, dels
tributs cedits. D’aquesta manera, el manteniment d’un cert
nivell prestacional dels serveis públics de competència
autonòmica requereix obtenir un determinat nivell d’ingressos
públics ordinaris, atesa la insuficiència dels recursos d’aquesta
naturalesa que proporciona el sistema de finançament
autonòmic, basat, en essència, en els tributs estatals cedits.

Per això, tots aquests imposts neixen, formalment, amb una
vocació de permanència, amb la finalitat de contribuir a
l’estabilització de les finances de la Comunitat Autònoma, atesa
la insuficiència del sistema de finançament vigent dissenyat pel
legislador estatal, en l’exercici de les seves competències. Ara
bé, precisament per aquesta posició d’insuficiència crònica de
la Comunitat Autònoma en el conjunt del sistema, res no
impedeix que en el cas que aquest sistema ofereixi, en el futur,
més recursos dels que ofereix actualment —en la mesura que
aconsegueixi aproximar-se definitivament al finançament mitjà
del conjunt de les comunitats autònomes—, pugui
redissenyar-se l’esquema dels tributs propis de la Comunitat
Autònoma, particularment dels nous imposts que preveu aquesta
Llei, en la mesura que els recursos financers del sistema i les
necessitats pressupostàries així ho permetin, tot això tenint en

compte, a més, la incidència decreixent en la recaptació
d’aquests imposts que, en principi, ha de provocar el
compliment de les finalitats extrafiscals esmentades abans.

IV

D’aquesta manera la Llei s’estructura en quatre capítols: els
tres primers dedicats a la regulació de cada un dels tres imposts
esmentats abans i el darrer conté determinades normes comunes
a tots. L’estructura interna de cada capítol és semblant en tots
els casos, en el sentit que la Llei regula tots els elements
essencials de cada impost, d’acord amb la reserva de llei relativa
que es desprèn de l’article 31.3 de la Constitució espanyola i de
la doctrina del Tribunal Constitucional en relació amb la
regulació d’imposts per part de l’Estat o de les comunitats
autònomes. A més, amb la finalitat de facilitar la implantació
efectiva de les noves figures tributàries, i de conformitat amb
l’article 38.2.b) de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears, la Llei autoritza el conseller competent en
matèria d’hisenda perquè desplegui, mitjançant les ordres que
calguin, de naturalesa reglamentària, tots els aspectes relatius a
la gestió dels imposts, i no és necessari, en principi, cap
desplegament previ mitjançant una norma reglamentària del
Consell de Govern, atès que, d’acord amb l’article 8 de la Llei
general tributària, pràcticament tots els aspectes substantius dels
imposts ja es contenen en la Llei. Això no obsta, evidentment,
perquè qualsevol desplegament que, en el futur, es consideri
necessari en la part substantiva dels imposts, s’hagi de fer per
un decret del Consell de Govern, però aquesta eventualitat no
impedeix que els imposts siguin exigibles des de l’entrada en
vigor de la Llei i que s’hagin de presentar les autoliquidacions
que corresponguin tan aviat com s’aprovin i es publiquin les
ordres corresponents.

La Llei es completa amb quatre disposicions addicionals, per
les quals s’estableix l’afectació de la recaptació dels imposts a
determinades despeses públiques; es regula un nou règim
específic aplicable a la transmissió onerosa de vehicles de motor
en l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, mitjançant la introducció d’una bonificació
autonòmica i la fixació d’un recàrrec en els termes que preveu
l’article 12 de la Llei orgànica de finançament de les comunitats
autònomes; es regulen els trets essencials de les costes
procedimentals de la via economicoadministrativa pel que fa als
tributs propis i als recàrrecs sobre tributs estatals, i es fa
abstracció de les referències al gènere masculí en les
denominacions; dues disposicions transitòries, relatives a
l’exigibilitat i a altres aspectes específics dels imposts en
l’exercici del 2013; una disposició derogatòria, i vuit
disposicions finals, per les quals s’adapta el tipus de gravamen
autonòmic en l’impost sobre hidrocarburs a l’actual estructura
d’aquest impost; s’afegeix un nou sistema alternatiu d’estimació
objectiva dels saldos de cobrament dubtós en el cànon de
sanejament d’aigües, com també de la quota corresponent als
camps de golf; es corregeix en un punt la Llei 3/2012, de 30
d’abril, de mesures tributàries urgents, es modifiquen
puntualment diverses taxes de la Comunitat Autònoma; es
revisen determinats aspectes concrets de la Llei reguladora de
l’Agència Tributària de les Illes Balears; s’habilita la llei de
pressuposts generals perquè pugui modificar els aspectes
estrictament quantitatius dels imposts, com també el règim
d’exempcions, deduccions i bonificacions, i es fixa l’entrada en
vigor de la Llei.
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Capítol I
Impost sobre envasos de begudes

Secció 1a
Disposicions generals

Article 1
Objecte i naturalesa

1. L’impost sobre envasos de begudes té per objecte gravar la
capacitat econòmica concreta que denota, com a índex de
riquesa real o potencial susceptible d’imposició, el dany
mediambiental causat per l’adquisició de begudes envasades per
part de les empreses detallistes que comercialitzen aquests
productes, i amb això contribuir a reduir l’impacte ambiental
produït per l’ús d’envasos en begudes, amb el consegüent
foment de l’ús de materials més ecològics, de més cabuda i més
perdurables que permetin reutilitzar els envasos, i la disminució
de la quantitat de recursos utilitzats i de residus generats.

2. L’impost sobre envasos de begudes és un impost propi de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de caràcter real i
objectiu, de naturalesa indirecta i de meritació instantània.

Article 2
Definicions

1. Als efectes d’aquest tribut es considera empresa detallista la
persona física o jurídica o l’entitat sense personalitat jurídica a
què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en la qual concorrin els dos
requisits següents:

a) Que, amb caràcter principal o accessori, lliuri
habitualment els béns subjectes al tribut sense haver-los sotmès,
l’empresa detallista mateixa o terceres persones, a cap procés de
fabricació, elaboració o manufactura. A aquest efecte no es
consideren operacions de transformació, entre d’altres, les de
classificació i envasament, l’etiquetatge o les de conservació.

b) Que més del 25 % de l’import de les vendes dels béns
subjectes al tribut, assolit en l’exercici precedent, hagi tingut
lloc a través de la venda als destinataris finals dels béns, sia
particulars sia altres empresaris o professionals l’activitat
principal dels quals no sigui la venda d’aquests productes.

En tot cas, es considera empresa detallista la que, amb
caràcter principal o accessori, du a terme l’activitat comercial
de venda de begudes envasades en establiments per a la venda
al públic al detall per a consum directe, amb independència de
la finalitat que els comprador donin al producte.

2. S’entén per envàs el producte fabricat amb materials de
qualsevol naturalesa que es fa servir per contenir, protegir,
manipular i distribuir begudes en la fase detallista.

3. S’entén per beguda qualsevol producte que contengui
totalment o en part aigua i al qual s’hagi incorporat o no,
directament o indirectament, qualsevol ingredient autoritzat, i
que és apte per al consum humà.

a) Es consideren begudes, entre altres:

1r. Les begudes refrescants, definides en el Reial decret
650/2011, de 9 de maig, pel qual s’aprova la reglamentació
tecnicosanitària en matèria de begudes refrescants.
2n. Les aigües aptes per al consum humà.
3r. Les begudes làcties, llevat de la llet evaporada, de la llet
condensada, de la llet en pols, dels derivats de la llet i del
quall, en els termes que estableix el capítol XV del Codi
alimentari espanyol, aprovat pel Decret 2484/1967, de 21 de
setembre.
4t. Els sucs i els nèctars derivats de fruites i de tomàtigues
inclosos en la secció segona del capítol XXII del Codi
alimentari espanyol.
5è. La cervesa i els productes constituïts per mescles de
cervesa amb begudes alcohòliques, sotmesos a l’impost
sobre la cervesa que regula el capítol III de la Llei 38/1992,
de 28 de desembre, d’imposts especials.
6è. El vi tranquil, el vi escumós, les begudes fermentades
tranquilAles i les begudes fermentades escumoses sotmeses
a l’impost sobre el vi i begudes fermentades, regulat en el
capítol IV de la Llei 38/1992.
7è. Les begudes alcohòliques sotmeses a l’impost sobre
productes intermedis i a l’impost sobre l’alcohol i begudes
derivades, regulats en els capítols V i VI, respectivament, de
la Llei 38/1992.

b) A l’efecte de l’impost no es consideren begudes:
1r. Les aigües que, d’acord amb la Llei 29/2006, de 26 de
juliol, de garanties d’ús racional dels medicaments i els
productes sanitaris, i la normativa que la desplega, es
consideren medicaments.
2n. Els olis i la resta de greixos comestibles a què es refereix
el capítol XVI del Codi alimentari espanyol i els vinagres
regulats en el Reial decret 661/2012, de 13 d’abril, pel qual
s’estableix la norma de qualitat per a l’elaboració i la
comercialització dels vinagres.
3r. Els iogurts a què fa referència l’annex del Reial decret
179/2003, de 14 de febrer, pel qual s’aprova la norma de
qualitat per al iogurt, i la resta de productes alimentaris que
no tenguin la consideració de begudes d’acord amb el Codi
alimentari espanyol i la resta de normativa vigent.

Secció 2a
Aspectes materials, espacials i personals del tribut

Article 3
Fet imposable

Constitueix el fet imposable de l’impost l’adquisició de
qualsevol envàs que contengui beguda per part de les empreses
dedicades al comerç en la fase detallista en el territori de les
Illes Balears.

Article 4
Exempcions

1. Estan exempts de l’impost les adquisicions d’envasos de
capacitat superior a 5.000 centilitres.

Així mateix, estan exemptes de l’impost les adquisicions
d’envasos de vidre que suposin restituir-los per uns altres de la
mateixa capacitat, sempre que la restitució afecti envasos
l’adquisició originària dels quals hagi estat subjecta a l’impost
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i no exempta d’aquest i hi concorrin, a més, els requisits
següents:

a) Que la restitució es faci a favor d’un proveïdor o
distribuïdor que tengui el caràcter de substitut del contribuent
als efectes d’aquest impost.

b) Que la restitució es faci a favor del mateix substitut al
qual es varen adquirir els envasos objecte de restitució.

c) Que els envasos lliurats pel contribuent al substitut es
reutilitzin sense cap tipus de transformació.

Article 5
Lloc de realització del fet imposable

1. Amb caràcter general, les adquisicions s’entenen fetes en el
territori d’aplicació de l’impost quan els béns es posin a
disposició de l’adquirent en aquest territori.

2. En cas que l’adquisició es faci fora del territori de les Illes
Balears i els envasos hagin de ser objecte d’expedició o
transport, s’entén que el fet imposable ha tingut lloc a les Illes
Balears quan aquest territori sigui la seva destinació final.

Article 6
Obligats tributaris

1. Tenen la consideració de contribuents totes les empreses
detallistes que desenvolupen la seva activitat minorista a les
Illes Balears en els termes que preveu l’article 2.1 anterior, i
això amb independència que adquireixin els envasos als qui,
d’acord amb l’apartat 2 d’aquest article, siguin substituts dels
contribuents, o a altres comerciants o fabricants, en el mercat
nacional o internacional.

2. Tenen la consideració de substituts dels contribuents les
persones físiques i jurídiques i les entitats sense personalitat
jurídica a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària, amb domicili fiscal a les Illes Balears o amb un
establiment permanent a les Illes Balears o més, que
subministren els envasos a les empreses detallistes contribuents.

A aquests efectes, es consideren establiments permanents les
fàbriques, els magatzems i la resta d’establiments, que exploten
les persones o entitats a què es refereix el paràgraf anterior,
vinculats funcionalment al desplegament de l’activitat de
subministrament de les begudes envasades.

3. Són responsables solidàries del pagament del tribut les
persones físiques i jurídiques i les entitats sense personalitat
jurídica a què es refereix l’article 35.4 de la Llei general
tributària que estiguin obligades solidàriament al pagament del
deute duaner d’acord amb la normativa vigent sobre la matèria
en el cas d’importacions.

Article 7
Repercussió del tribut

1. Els substituts han d’exigir als contribuents l’import de
l’impost sobre envasos que es meriti, la qual cosa ha de constar
en la factura o document anàleg corresponent, amb els requisits
addicionals que, si escau, s’estableixin mitjançant una ordre del
conseller competent en matèria d’hisenda.

2. Els empresaris o els professionals que adquireixen envasos a
altres persones o entitats amb domicili fiscal a les Illes Balears
estan obligats a acreditar davant aquests proveïdors el fet de
desenvolupar o no activitats de comerç en la fase detallista en
el territori de les Illes Balears, en els termes que estableix
l’article 2.1 d’aquesta Llei, als efectes de l’exigència de
l’impost que, si s’escau, sigui procedent. En cas contrari s’entén
que l’adquirent constitueix una empresa detallista contribuent
als efectes d’aquest impost. Mitjançant una ordre del conseller
competent en matèria d’hisenda es poden dictar normes
específiques relatives a aquesta acreditació.

Secció 3a
Aspectes quantitatius del tribut

Article 8
Base imposable

La base imposable està constituïda pel nombre d’envasos
adquirits.

Article 9
Tipus de gravamen

1. S’estableixen els tipus de gravàmens següents per envàs,
expressats en euros per envàs, segons la capacitat i el material
principal de l’envàs:

Capacitat de l’envàs Composició principal de l’envàs

Vidre Llauna i
altres metalls

Paper o
cartró

Plàstic

Igual o inferior a 20 cl 0,02 0,025 0,03 0,035

Superior a 20 cl i igual o
inferior a 50 cl 0,025 0,03 0,035 0,04

Superior a 50 cl i igual o
inferior a 250 cl 0,035 0,042 0,049 0,056

Superior a 250 cl i igual o
inferior a 600 cl 0,06 0,072 0,084 0,096

Superior a 600 cl i igual o
inferior a 1.000 cl 0,087 0,105 0,122 0,14

Superior a 1.000 cl i inferior a
1.500 cl 0,4 0,48 0,56 0,64

Igual o superior a 1.500 cl i
inferior a 3.000 cl 0,9 1,08 1,26 1,44

Igual o superior a 3.000 cl i
igual o inferior a 5.000 cl 1,375 1,65 1,925 2,2

2. A l’efecte de l’aplicació dels tipus de gravamen esmentats
s’ha de considerar l’envàs que conté directament la beguda, el
qual, per tant, està en contacte físic amb el líquid corresponent,
i no l’eventual envàs que contengui al seu torn envasos de
begudes.
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Article 10
Quota tributària

La quota que s’ha d’ingressar és el resultat d’aplicar sobre la
base imposable corresponent el tipus de gravamen aplicable
segons el que estableix l’article anterior per a cada tipus
d’envàs.

Secció 4a
Aspectes temporals del tribut

Article 11
Meritació

1. La meritació es produeix quan els envasos es posen a
disposició del contribuent en el territori de les Illes Balears.

2. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, en cas que
el contribuent disposi d’un o diversos establiments de venda al
públic, la meritació té lloc quan els envasos es posen a
disposició en el primer establiment en el territori de les Illes
Balears. En aquest cas, l’eventual transport posterior dels
envasos a altres establiments del contribuent no determina la
meritació de l’impost.

Secció 5a
Normes de gestió

Article 12
Obligacions formals

1. Les empreses amb domicili fiscal o amb establiment
permanent a les Illes Balears que lliurin envasos de begudes,
sense exigir l’impost, a altres empreses que desenvolupin la
seva activitat en el territori de les Illes Balears, com també
aquestes empreses que adquireixen els envasos sense suportar
l’impost, han d’emplenar sengles declaracions anuals en les
quals constin la identificació dels subjectes i les operacions
realitzades en els termes i amb els requisits que s’estableixin
mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda.

2. Les empreses que desenvolupin activitats per les quals
estiguin subjectes al tribut s’han de donar d’alta en els cens que
amb aquesta finalitat es creï, amb les condicions i els requisits
que s’estableixin mitjançant una ordre del conseller competent
en matèria d’hisenda. S’exclouen de l’obligació esmentada els
contribuents que únicament adquireixin envasos a persones o
entitats que tenen la consideració de substituts i,
conseqüentment, no queden sotmeses a les obligacions
tributàries materials i formals derivades de l’impost.

En tot cas, tots els subjectes passius de l’impost poden
accedir a les dades del cens.

Article 13
Obligacions comptables

1. La comptabilitat dels subjectes passius, per mitjà dels llibres
que hagin de dur obligatòriament o, si escau, dels registres
auxiliars que calguin, ha de permetre determinar amb precisió:

a) L’impost exigit i suportat, respectivament, pels substituts
i pels contribuents.

b) L’impost meritat pels contribuents en els casos
d’adquisicions d’envasos a persones o entitats que no tenguin la
consideració de substituts.

c) Les operacions de restitució d’envasos exemptes de
l’impost d’acord amb l’article 4.2 d’aquesta llei.

d) En tots els casos anteriors, la data i l’import, el tipus
d’envasos, el seu material principal, la capacitat, el nom
comercial de la beguda envasada, les dades identificatives de
l’entitat subministradora i la resta d’elements que siguin
necessaris per delimitar correctament el fet imposable.

e) El transport dels envasos entre establiments del mateix
contribuent.

2. Les anotacions derivades de l’aplicació del tribut s’han de
comptabilitzar o registrar en els terminis establerts per a la
liquidació i el pagament del tribut.

Article 14
Autoliquidacions

1. L’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació a càrrec del
contribuent o, si escau, del substitut del contribuent, els quals
també estan obligats a fer l’ingrés de les quotes corresponents.

2. Les autoliquidacions s’han de presentar amb una periodicitat
trimestral, dins els vint primers dies naturals dels mesos de
maig, agost i novembre de cada any, les tres primeres, i
juntament amb la declaració resum anual, la relativa al darrer
trimestre, tot això en la forma i el lloc que es determinin
mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda.

3. Sens perjudici del que estableix l’apartat anterior, en cas de
contribuents que adquireixen envasos a persones o entitats que
no tenen la consideració de substituts, l’ordre esmentada pot
establir que les autoliquidacions i la declaració resum anual
s’hagin de presentar de manera separada per a cada establiment
en el qual s’ha meritat l’impost.

Article 15
Declaració resum anual

1. Els contribuents o, si escau, els substituts han de presentar,
dins els vint primers dies naturals del mes de febrer, i en la
forma i el lloc que es determinin mitjançant una ordre del
conseller competent en matèria d’hisenda, una declaració resum
anual, en la qual ha de constar el resultat de les autoliquidacions
trimestrals presentades durant l’exercici fiscal immediatament
anterior.

2. A aquests efectes, l’exercici fiscal està comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de cada any.
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Capítol II
Impost sobre el dany mediambiental causat per les grans

àrees de venda

Secció 1a
Disposicions generals

Article 16
Objecte i naturalesa

1. L’impost sobre el dany mediambiental causat per les grans
àrees de venda té com a objecte gravar la capacitat econòmica
concreta que denota, com a índex de riquesa real o potencial
susceptible d’imposició, el dany mediambiental causat per la
implantació de determinats establiments comercials com a
conseqüència d’estar situats en grans superfícies, atès que
aquesta circumstància contribueix d’una manera decisiva a tenir
una posició dominant en el sector, a més del fet que, per la seva
estructura i efecte d’atracció al consum, incideixen d’una
manera negativa en el territori i en el medi ambient de les Illes
Balears.

2. L’impost sobre el dany mediambiental causat per les grans
àrees de venda és un impost propi de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, de caràcter real i objectiu, de naturalesa
indirecta i de meritació periòdica.

Article 17
Definicions

1. Amb caràcter general, els conceptes i les classificacions
materials pròpies de l’ordenació comercial es regeixen pel que
disposa la normativa autonòmica vigent en matèria de comerç.

2. Als efectes d’aquest tribut es considera que un establiment té
una gran àrea de venda quan la superfície d’exposició i venda,
en els termes que preveu l’apartat següent, és superior a 700 m2

a l’illa de Mallorca, a 400 m2 a les illes de Menorca i d’Eivissa,
i a 300 m2 a l’illa de Formentera.

3. Als efectes d’aquest impost, s’entén per superfície
d’exposició i venda al públic aquella on es produeix l’intercanvi
comercial, constituïda per espais destinats de manera habitual
o ocasional a l’exposició al públic dels articles oferts, ja sigui
per mitjà de mostradors, prestatgeries, vitrines, gòndoles o
cambres, els emprovadors, les caixes registradores, l’espai entre
caixes, els passadissos de sortida i entrada a l’establiment i, en
general, tots els espais destinats a la permanència, al servei o al
pas del públic. Se n’exclouen expressament les superfícies
destinades a oficines, aparcaments, zones de càrrega i
descàrrega i emmagatzematge no visitables pel públic i, en tot
cas, les dependències i les instalAlacions d’accés restringit al
públic.

En el càlcul de la superfície d’exposició i venda s’ha de
computar de manera acumulada tota la superfície dels llocs i els
espais descrits anteriorment, malgrat que estiguin distribuïts en
diferents plantes d’un mateix local o construcció, o en locals
diferents però contigus comunicats entre si o que comparteixen
qualsevol tipus de servei o instalAlació vinculats a l’activitat
exercida per un mateix titular.

La cessió a tercers d’espais integrats en un establiment amb
una gran àrea de venda no en determina l’exclusió del còmput
de la superfície d’exposició i venda.

Secció 2a
Aspectes materials i personals del tribut

Article 18
Fet imposable

Constitueix el fet imposable de l’impost l’ús, amb finalitats
comercials, de les instalAlacions i dels elements afectats a
l’activitat d’explotació dels establiments comercials individuals
amb grans àrees de venda, per raó de l’impacte que pot
ocasionar al territori, al medi ambient i al teixit del comerç urbà
de les Illes Balears.

Article 19
Supòsits de no subjecció i exempcions

1. No estan subjectes a l’impost els establiments comercials que
compleixen alguna de les condicions següents:

a) Que la seva activitat comercial tengui caràcter majorista
i, en general, quan es dediquin a l’exercici habitual d’adquisició
de productes i articles de qualsevol classe en nom i per compte
propis, amb la finalitat de posar-los a disposició d’altres
comerciants majoristes, detallistes o empresaris, indústries o
artesans que al seu torn transmetin els béns en el seu estat
original o transformats i que no els destinin normalment al seu
consum final.

A aquests efectes, es considera que l’activitat comercial té
caràcter majorista quan l’import de les vendes de l’establiment,
en l’exercici precedent, fetes als destinataris finals dels
productes, sia particulars sia altres empresaris o professionals
l’activitat dels quals sigui diferent de la venda d’aquests
productes, no superi el 25 % de l’import total de vendes.

b) Que es tracti de cooperatives de consumidors i usuaris,
com també qualssevol altres que subministrin béns i serveis als
seus socis, o d’economats i altres establiments que subministrin
béns, productes o serveis exclusivament a una colAlectivitat
d’empleats, sempre que l’oferta i la venda no s’adrecin al públic
en general.

2. Tampoc no estan subjectes a l’impost les exposicions i les
fires de mostres de caràcter temporal la finalitat de les quals no
sigui l’exercici regular d’activitats comercials, sinó l’exposició
de productes.

3. Així mateix, queden exempts de l’impost els establiments
comercials l’activitat dels quals sigui la venda exclusiva dels
productes següents:

a) Maquinària, vehicles, utillatge i subministraments
industrials. 

b) Materials per a la construcció, sanejament, portes i
finestres.

c) Planters per a jardineria i cultius.
d) Mobiliari en establiments individuals i especialitzats. 
e) Venda de vehicles automòbils i d’embarcacions.
f) Subministrament de combustibles i carburants per a

l’automoció. 

A aquests efectes s’entén que l’establiment no es dedica a la
venda exclusiva d’aquests productes quan més del 10 % de la
superfície d’exposició i venda al públic de l’establiment es
correspon amb altres activitats complementàries o accessòries,
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diferents de la venda dels productes esmentats, sempre que la
superfície d’exposició i venda al públic d’aquestes altres
activitats sigui superior als metres quadrats que s’indiquen en
l’article 17.2 per a cada una de les illes del territori de les Illes
Balears.

En cas que, d’acord amb el que preveu el paràgraf anterior,
aquests establiments comercials no quedin exempts de l’impost,
la base imposable s’ha de determinar de la manera que estableix
l’article 21.3.

Article 20
Obligats tributaris

Són subjectes passius de l’impost, en qualitat de
contribuents, les persones físiques o jurídiques i les entitats
sense personalitat jurídica a què es refereix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, titulars de
l’activitat d’explotació dels establiments comercials individuals
que tenen una gran àrea de venda, amb independència que
estiguin situats o no en un establiment comercial de caràcter
colAlectiu. 

Secció 3a
Aspectes quantitatius del tribut

Article 21
Base imposable

1. Constitueix la base imposable de l’impost la superfície total,
referida a la data de la meritació de l’impost, de cada
establiment comercial que disposa d’una gran àrea de venda. 

2. La superfície total s’obté de sumar les següents unitats
contaminants de mesura del dany mediambiental:

a) La superfície d’exposició i de venda, en els termes que
preveu l’article 17.3.

b) La superfície destinada a altres usos. S’entén la superfície
destinada a serveis auxiliars, com ara magatzems, tallers,
obradors, espais de producció, cambres frigorífiques, oficines,
lavabos, serveis sanitaris, vestidors i instalAlacions d’evacuació
d’incendis, sempre que no s’hi venguin o exposin productes. A
aquests efectes, es pren en consideració la superfície real
destinada a aquests usos, amb el límit màxim que resulti de
computar el 20 % de la superfície d’exposició i venda al públic.

c) La superfície d’aparcament. Es considera la superfície,
sigui quin sigui el títol jurídic habilitant per al seu ús, destinada
a aparcament de vehicles al servei dels compradors o empleats
de l’establiment comercial, o destinats als vehicles per a càrrega
i descàrrega de mercaderies, amb independència de la seva
situació a l’aire lliure o en zones cobertes, i incloent-hi els
espais de circulació de vehicles i persones, zones de control i
altres de vinculades al servei.

A aquests efectes, la superfície d’aparcament s’obté per
mitjà de l’aplicació de les regles següents:

1a. Quan es tracti d’establiments comercials amb
aparcament propi o que disposin d’aparcament comú amb
altres, i consti explícitament i fefaentment la superfície
ocupada per les places d’aparcament que els correspon a
cada un, es pren en consideració la superfície real d’aquestes
places.

2a. Quan es tracti d’establiments comercials que disposin
d’aparcament comú i no constin explícitament les places
d’aparcament que correspon a cada un, o les places no
estiguin separades o individualitzades, s’ha d’assignar a
cada establiment la superfície equivalent al 30 % de la
superfície d’exposició i venda al públic.
3a. Així mateix, quan es tracti d’establiments comercials
que no disposin d’aparcament per als clients en les
instalAlacions, però la dotació per a aquest estigui situada en
edificis aliens destinats exclusivament a aquest ús o en
estacionaments públics o privats, s’han d’aplicar les regles
anteriors.
4a. Quan no consti explícitament la superfície destinada a
places d’aparcament, però sí el nombre, s’ha de calcular a
raó de 28 m2 per plaça.

En tot cas, per determinar la base imposable de l’impost es
pren en consideració la superfície real d’aparcament obtinguda
per l’aplicació de les regles anteriors, amb el límit màxim que
resulti de computar el 30 % de la superfície d’exposició i venda
al públic.

3. No obstant tot el que estableixen els apartats anteriors, en el
cas dels establiments a què es refereix l’article 19.3, la base
imposable s’ha de determinar per referència exclusiva als
metres quadrats corresponents a la superfície d’exposició i
venda al públic de les activitats complementàries o accessòries
corresponents, calculada de conformitat amb el que disposa
l’article 17.3, i s’ha d’incrementar el resultat per un coeficient
multiplicador fix de l’1,5. 

Article 22
Base liquidable

1. La base liquidable és el resultat d’aplicar sobre la base
imposable la reducció i els coeficients prevists en els apartats
següents.

2. Segons el territori en què s’ubiqui l’establiment comercial
s’apliquen les reduccions següents:

a) 700 m2 per als establiments ubicats a l’illa de Mallorca.
b) 400 m2 per als establiments ubicats a les illes de Menorca

i d’Eivissa.
c) 300 m2 per als establiments ubicats a l’illa de Formentera.

3. En funció de la superfície del terreny ocupada per la
projecció horitzontal de l’edificació o les edificacions que
integren l’establiment s’apliquen els coeficients següents:

Superfície Coeficient

De menys de 5.000 m2 0,90

A partir de 5.000 i fins a 10.000 m2 0,95

Igual o superior a 10.000 m2 1

4. En funció de la possibilitat d’accedir a l’establiment amb un
o més mitjans de transport públic, a més del vehicle privat,
s’estableixen els coeficients següents:

Nombre de mitjans de transport públic Coeficient

Cap 1,05

1 mitjà 1
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Més d’1 mitjà i fins a 3 0,7

Més de 3 mitjans 0,65

Als efectes d’aquest coeficient es consideren mitjans de
transport públic diferents els següents:

a) El taxi.
b) El ferrocarril.
c) El metro.
d) El tramvia.
e) L’autobús o l’autocar subjecte a concessió o

administrativa, exclòs el servei discrecional.

Així mateix, a l’efecte de considerar que el mitjà de
transport públic permet l’accés a l’establiment, la distància
màxima de recorregut entre el punt de destinació del mitjà de
transport més proper a l’establiment i qualssevol dels punts
d’entrada del públic a l’establiment és la següent:

a) En el cas del ferrocarril: 500 metres.
b) En el cas del metre: 500 metres.
c) En el cas del tramvia: 500 metres.
d) En el cas d’autobusos o autocars: 2.000 metres.

Article 23
Quota tributària

1. La quota íntegra s’obté d’aplicar a la base liquidable l’escala
de gravamen següent:

Base liquidable
fins a m2

Quota del
primer tram de
base liquidable

Resta de la
base liquidable
fins a m2

Tipus per m2

aplicable a la resta
de base liquidable

0 m2 0,00 euros 1.000 m2 6 euros

1.000 m2 6.000 euros 4.000 m2 15 euros

5.000 m2 66.000 euros 5.000 m2 18 euros

10.000 m2 156.000 euros Endavant 21 euros

2. La quota líquida és la que resulta d’aplicar sobre la quota
íntegra, quan sigui procedent, la deducció que estableix l’apartat
següent.

3. S’estableix una deducció per l’import corresponent al 100 %
de les quanties aportades pels subjectes passius per al
finançament de projectes de caràcter mediambiental que
promogui l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears o les seves entitats instrumentals.

Els requisits materials i formals per aplicar aquesta deducció
s’han de regular mitjançant un decret del Consell de Govern de
les Illes Balears, a proposta conjunta dels consellers competents
en matèria d’hisenda i de medi ambient.

4. En cap cas la quota líquida pot ser negativa.

Secció 4a
Aspectes temporals del tribut

Article 24
Període impositiu i meritació

1. L’impost es merita el darrer dia del període impositiu. El
període impositiu coincideix, amb caràcter general, amb l’any
natural.

2. No obstant el que disposa l’apartat 1, el període impositiu és
inferior a l’any natural quan el compliment de les condicions
establertes, per part del contribuent, per a la subjecció a l’impost
es produeix en una data posterior a dia 1 de gener. En aquests
supòsits, el període impositiu s’inicia en aquella data.

A l’efecte del que disposa aquest apartat, la subjecció a
l’impost es produeix en el moment d’obtenir l’autorització
administrativa que, si escau, sigui preceptiva en el sector de
l’activitat corresponent i en permeti la posada en servei o
funcionament, o en el moment de l’inici efectiu de l’activitat, si
és anterior o no cal autorització.

3. Així mateix, el període impositiu és inferior a l’any natural
quan es perd la condició de contribuent de l’impost, per
qualsevol causa, en un data diferent del 31 de desembre. En
aquests supòsits, el període impositiu acaba en aquella data.

4. Quan el període impositiu no coincideix amb l’any natural,
d’acord amb les previsions dels apartats 2 i 3 d’aquest article, la
quota tributària s’obté de prorratejar l’import anual que hagi
resultat pel nombre de dies del període impositiu que
correspongui en cada cas.

Secció 5a
Normes de gestió

Article 25
Obligacions formals

1. Només a l’efecte de la gestió del tribut, s’ha de constituir a
l’Administració tributària autonòmica un cens dels establiments
amb grans àrees de venda ubicats en el territori de les Illes
Balears.

2. El cens s’ha de formar a partir de les dades que els subjectes
passius manifestin obligatòriament davant l’Administració
tributària, en els termes que estableixen els apartats següents.
Les dades i les circumstàncies que han de constar en el cens
s’han de determinar mitjançant una ordre del conseller
competent en matèria d’hisenda.

3. En el cas que s’iniciï una activitat que compleixi els requisits
que estableix aquesta Llei per a la seva subjecció a l’impost, o
que estigui en funcionament quan entri en vigor la Llei, els
subjectes passius de l’impost, en el termini màxim que
s’estableixi mitjançant una ordre del conseller competent en
matèria d’hisenda, estan obligats a presentar davant els òrgans
de l’Administració tributària una declaració inicial per cada
establiment, amb totes les dades, els elements i les
circumstàncies necessaris per a la configuració del cens, com
també per a l’aplicació de l’impost. 

4. En tot cas, s’han de fer constar les dades relatives a la
titularitat, el domicili fiscal, l’activitat econòmica, la ubicació
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de les instalAlacions o elements actius en general, l’extensió, les
superfícies, els volums i qualssevol altres valors o magnituds
relatius a l’objecte del gravamen.

Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda s’han d’establir els documents i els justificants que
acreditin fefaentment la veracitat i l’exactitud de les dades
declarades pels subjectes passius, que s’han d’adjuntar a la
declaració inicial i, si s’escau, a la complementària a què es
refereix l’apartat següent d’aquest article. Així mateix, les
declaracions censals s’han d’emplenar en el model i en el suport
aprovats mitjançant una orde del conseller competent en matèria
d’hisenda.

5. Quan es produeixin modificacions de les dades declarades
inicialment, el subjecte passiu està obligat a presentar davant els
òrgans de l’Administració tributària una declaració
complementària en què es consigni expressament el resultat de
les alteracions esmentades, en el termini màxim d’un mes des
que s’hagin produït els fets determinants de la modificació o, si
escau, des de l’obtenció de l’autorització administrativa
corresponent que sigui preceptiva en el sector de l’activitat
corresponent i que en permeti la posada en servei o
funcionament, o del dia de la posada en servei o funcionament
efectiva, si és anterior.

Quan la modificació es refereixi a un canvi de titular de
l’activitat, la declaració complementària regulada en aquest
apartat, l’ha de presentar el nou titular de l’activitat.

6. En el cas de cessament de l’activitat, el subjecte passiu està
obligat a presentar la declaració de cessament corresponent,
sens perjudici de les facultats de comprovació dels òrgans de
l’Administració tributària autonòmica.

7. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda es poden dictar normes específiques per a la gestió
per mitjans telemàtics de les altes, les baixes i les modificacions
en el cens.

Article 26
Autoliquidació a càrrec dels subjectes passius 

1. Els subjectes passius han de presentar, abans del 31 de gener
de cada any, una autoliquidació de l’impost corresponent per
cada establiment davant l’òrgan competent de l’Administració
tributària, hi han de determinar el deute tributari i n’han
d’ingressar l’import en els llocs i de la manera que s’estableixin
mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda. L’autoliquidació s’ha d’emplenar en el model i en el
suport aprovats mitjançant una orde del conseller competent en
matèria d’hisenda.

2. Són deduïbles de la quota líquida resultant de l’autoliquidació
practicada els pagaments fraccionats satisfets amb anterioritat
durant el període impositiu, de la manera i en les condicions que
estableix l’article 27. Quan la suma dels pagaments fraccionats
efectuats superi l’import de la quota líquida resultant de
l’impost, l’Administració tributària ha de retornar, d’ofici,
l’excés resultant.

3. Quan es perdi la condició de contribuent de l’impost, per
qualsevol causa, en una data diferent del 31 de desembre, els
subjectes passius han de presentar, en el termini màxim d’un
mes, una autoliquidació de l’impost per cada establiment, hi han

de determinar el deute tributari i n’han d’ingressar l’import, en
el termini d’un mes a comptar des de la pèrdua de condició de
contribuent, en els llocs i de la manera que s’estableixin
mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda per fer el pagament fraccionat o l’autoliquidació
ordinària, segons correspongui.

Article 27
Pagaments fraccionats a compte

1. Els subjectes passius han de fer tres pagaments fraccionats
anuals per cada establiment, a compte de l’autoliquidació del
període impositiu corresponent, en els termes indicats en els
apartats següents d’aquest article, i en la forma i el lloc que es
determinin mitjançant una ordre del conseller competent en
matèria d’hisenda. Els pagaments fraccionats s’han d’emplenar
en el model i en el suport aprovats mitjançant una orde del
conseller competent en matèria d’hisenda.

2. Els pagaments fraccionats s’han de fer els primers vint dies
naturals dels mesos d’abril, juliol i octubre del període impositiu
corresponent, i l’import de cada pagament fraccionat és del 25
% de la quota meritada que correspon ingressar per l’impost,
considerant la situació de les instalAlacions el primer dia del
període impositiu.

3. Si l’activitat objecte de gravamen s’inicia durant el primer
semestre del període impositiu, només s’han d’efectuar el segon
i el tercer pagaments fraccionats. Si l’activitat s’inicia en el
segon semestre, no s’han de fer pagaments fraccionats, i els
subjectes passius han de presentar l’autoliquidació resultant de
l’aplicació de l’impost a la totalitat del període impositiu,
considerant, en tot cas, la situació de les instalAlacions de la
manera indicada en l’apartat anterior.

4. Els pagaments fraccionats tenen a tots els efectes la
consideració de deute tributari. 

Capítol III
Impost sobre el dany mediambiental derivat de l’ús de

vehicles de lloguer sense conductor

Secció 1a
Disposicions generals

Article 28
Objecte i naturalesa

1. L’impost sobre el dany mediambiental derivat de l’ús de
vehicles de lloguer sense conductor té per objecte gravar la
capacitat econòmica concreta que denota, com a índex de
riquesa real o potencial susceptible d’imposició, el dany
mediambiental causat per l’ús de vehicles de lloguer sense
conductor, atesa la seva incidència negativa en l’entorn natural
i territorial de les Illes Balears, i alhora fomentar conductes
alternatives que preservin aquest entorn.

2. L’impost sobre el dany mediambiental derivat de l’ús de
vehicles de lloguer sense conductor és un impost propi de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de caràcter real i
objectiu, de naturalesa indirecta i de meritació instantània.
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Secció 2a
Aspectes materials i personals del tribut

Article 29
Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable d’aquest impost l’ús de vehicles
de motor de lloguer sense conductor en el territori de les Illes
Balears, per raó de l’impacte mediambiental en aquest territori,
provocat, essencialment, per les emissions de diòxid de carboni.

2. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, tenen la
consideració de vehicles de motor:

a) Els automòbils.
b) Els vehicles mixts per a transport de persones.
c) Les autocaravanes.
d) Els ciclomotors i les motocicletes.
e) Els quads, tenguin o no la consideració de vehicles

especials.
f) Qualsevol vehicle de motor apte per a la circulació per

vies i terrenys públics i per al transport de persones amb una
capacitat de fins a nou persones.

3. Són vehicles de motor de lloguer sense conductor tots els que
s’indiquen en l’apartat 2 d’aquest article que estan afectats a
l’activitat de lloguer sense conductor.

4. Sens perjudici dels supòsits de no subjecció a què es refereix
l’article següent, es considera contracte de lloguer, als efectes
d’aquesta Llei, qualsevol negoci jurídic, formalitzat o no per
escrit, que, d’acord amb el seu contingut, constitueixi
essencialment un lloguer de cosa segons el dret privat, amb
independència de la denominació que hi donin les parts.

Article 30
Supòsits de no subjecció

No estan subjectes a l’impost:

a) Els vehicles els gasos dels quals no emetin diòxid de
carboni (CO2).

b) Els vehicles elèctrics.
c) L’ús de vehicles de motor cedit mitjançant contractes de

lísing o assimilats, o de lloguer amb opció de compra.
d) L’ús de vehicles de motor de lloguer sense conductor

quan no existeixi el contracte de lloguer a què es refereix
l’article 29.4 d’aquesta Llei. En particular, no estan subjectes a
l’impost els desplaçaments dels vehicles que faci el personal
autoritzat pel substitut del contribuent a fi de posar a disposició
seva el vehicle en el lloc de destinació corresponent.

Article 31
Exempcions

Està exempt de l’impost l’ús d’aquests vehicles de motor de
lloguer sense conductor:

a) L’ús de vehicles de motor que siguin objecte de lloguer
per un temps superior a tres mesos a una mateixa persona dins
un període de dotze mesos consecutius.

b) L’ús de camions, autobusos, camions tractor, cotxes de
persones amb discapacitat i vehicles especials, tret dels quads
que tenguin aquesta consideració d’acord amb la normativa
aplicable.

c) L’ús de vehicles de motor que, per la seva configuració,
no es puguin destinar a cap altra finalitat que no sigui el
transport de mercaderies.

Article 32
Subjectes passius

1. Són subjectes passius a títol de contribuents les persones
físiques, onsevulla que resideixin, que, mitjançant un contracte
subscrit per aquestes persones o pels responsables a què es
refereix l’article 33, fan servir un vehicle de motor de lloguer
sense conductor en el territori de les Illes Balears.

En cas que el contracte de lloguer prevegi la possibilitat de
diversos conductors, es considera contribuent qui consti com a
conductor principal en el contracte.

2. Tenen la consideració de substituts dels contribuents, i estan
obligats a complir les obligacions materials i formals derivades
d’aquesta Llei i de les disposicions que la despleguin, les
persones físiques i jurídiques, com també les entitats sense
personalitat jurídica a les quals es refereix l’article 35.4 de la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, que duguin
a terme, en nom propi, l’activitat de lloguer sense conductor
dels vehicles de motor a què es refereix l’article 29.2 d’aquesta
Llei.

3. En cas que el titular de l’activitat de lloguer no subscrigui el
contracte de lloguer en el territori d’aplicació de l’impost, té la
consideració de substitut la persona física o jurídica o l’entitat
sense personalitat jurídica que, en nom del titular, posi a
disposició del contribuent el vehicle en el territori de les Illes
Balears.

4. El contribuent ha de declarar al substitut, per escrit i en el
moment que aquest li posi a disposició el vehicle llogat, els
elements determinants de la quota tributària. La declaració es
pot complementar o modificar pel contribuent quan acabi el
lloguer del vehicle en cas que es modifiqui la durada del
contracte de lloguer o qualsevol altre element del contracte amb
transcendència en l’aplicació de l’impost, com també en cas que
el nombre de quilòmetres recorreguts ultrapassi el mínim
exempt que preveu l’article 34.2 o en cas d’immobilització del
vehicle a què es refereix l’article 35.3, i ha d’aportar en aquest
darrer cas els justificants corresponents.

5. El substitut ha d’exigir l’impost al contribuent, el qual és
obligat a satisfer-li’n l’import.

L’exigència de l’impost s’ha de fer en una factura o
document anàleg per a cada contribuent, en el qual han de
figurar separadament la base imposable, els tipus de gravamen
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aplicats, la quota íntegra, les bonificacions, si s’escau, i la quota
líquida.

En cas que el contracte de lloguer prevegi la possibilitat de
diversos conductors, s’ha d’exigir l’impost al conductor
principal.

6. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda es poden fixar determinats requisits quant al contingut
dels documents o dels justificants a què fan referència els
apartats 4 i 5 anteriors.

Article 33
Responsables

Responen solidàriament de l’ingrés del deute tributari
meritat pels contribuents les persones físiques i jurídiques i les
entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, que contractin en nom propi els
vehicles de lloguer sense conductor perquè el contribuent els
faci servir.

Secció 3a
Aspectes quantitatius del tribut

Article 34
Base imposable

1. La base imposable està constituïda per una part variable i una
altra de fixa. La part variable de la base imposable és
determinada pel nombre de quilòmetres recorreguts, i la part
fixa, pel nombre de dies de durada del contracte, tot això en el
territori de les Illes Balears.

2. La determinació de la base imposable s’ha de dur a terme
mitjançant el règim d’estimació directa, i s’estableix un mínim
exempt de 350 quilòmetres diaris en la part variable de la base
imposable.

3. En cas de fracció en el nombre de quilòmetres recorreguts, la
part variable de la base imposable s’ha d’arrodonir per excés al
quilòmetre immediat superior, si la fracció és superior a 5
hectòmetres, i per defecte al quilòmetre immediat inferior, si la
fracció és igual o inferior a 5 hectòmetres.

4. Per dia, s’entén el període de 24 hores. Es considera com un
dia sencer el període que no completi les 24 hores.

Article 35
Quota íntegra

1. La quota íntegra està constituïda per la suma de la quota
variable i de la quota fixa.

2. La quota variable és el resultat d’aplicar el tipus variable a la
part variable de la base imposable, mentre que la quota fixa és
el resultat d’aplicar el tipus fix a la part fixa de la base
imposable graduada amb els coeficients multiplicadors a què es
refereix l’article 36.3 d’aquesta Llei.

3. En cas que per alguna circumstància o fet imprevist i
excepcional es produeixi la immobilització del vehicle durant
un període superior a 15 hores al dia, no s’ha d’exigir la quota
fixa a què es refereix l’article 36.4 d’aquesta Llei corresponent
als dies d’immobilització, sempre que hi hagi prou justificació

documental i no se substitueixi el vehicle afectat per un altre en
aquest termini de 15 hores. A aquests efectes, es consideren
circumstàncies imprevistes i excepcionals els accidents, les
avaries greus, les sancions administratives i qualssevol altres
esdeveniments que suposin la impossibilitat mecànica,
administrativa o legal d’utilitzar el vehicle.

Article 36
Tipus de gravamen

1. El tribut s’exigeix per l’aplicació d’un tipus variable, en
funció dels quilòmetres recorreguts, i un tipus fix, en funció del
nombre de dies de lloguer.

2. Els tipus de gravamen que s’han d’aplicar són els següents,
segons els tipus de vehicles i les emissions oficials de CO2 que
s’indiquen tot seguit:

Tipus de
vehicle

Emissions de CO2 Tipus
fix
i/dia

Tipus
variable
i/km

Automòbils i
autocaravanes

Fins a 160 g/km
Més de 160 g/km i fins a 200 g/km
Més de 200 g/km
Sense acreditació de les emissions
de CO2

3
6,5
7,5

7,5

0,01
0,03
0,05

0,05

Motocicletes,
quads i altres

Fins a 120 g/km
Més de 120 g/km i fins a 140 g/km
Més de 140 g/km
Sense acreditació de les emissions
de CO2

1,6
2,3
3

3

0,01
0,03
0,05

0,05

3. En cas que el contracte de lloguer prevegi la possibilitat de
més d’un conductor, la quota fixa resultant de l’aplicació del
tipus fix a què es refereix l’apartat 2 anterior s’ha de ponderar
d’acord amb els coeficients multiplicadors següents:

a) Entre dos i quatre conductors: 1,05
b) Més de quatre conductors: 1,10

4. La quota fixa resultant de l’aplicació del que disposen els
apartats anteriors d’aquest article té el caràcter de quota mínima
per pagar, sens perjudici del que estableix l’article 35.3
d’aquesta Llei.

Article 37
Quota líquida

La quota líquida és el resultat d’aplicar sobre la quota
íntegra les bonificacions que preveu l’article següent d’aquesta
Llei.

Article 38
Bonificacions

S’estableixen les bonificacions següents sobre la quota
íntegra:

a) Un 25 % per l’ús de vehicles mixts que funcionin amb
electricitat i amb carburant derivat d’hidrocarburs.

b) Un 50 % per l’ús de vehicles mixts que funcionin amb
electricitat i amb carburant no derivat d’hidrocarburs.
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Secció 4a
Aspectes temporals i espacials de l’impost

Article 39
Meritació i lloc de realització del fet imposable

1. L’impost es merita en el moment en què el contribuent
comença a fer servir el vehicle de lloguer sense conductor en el
territori de les Illes Balears.

2. En tot cas, s’entén que l’inici efectiu de l’ús s’esdevé el
mateix dia que el vehicle es posa a disposició del contribuent en
el territori de les Illes Balears.

Secció 5a
Normes de gestió de l’impost

Article 40
Autoliquidacions

1. L’impost s’exigeix en règim d’autoliquidació a càrrec del
substitut del contribuent, el qual també és obligat a fer l’ingrés
de les quotes corresponents.

2. Les autoliquidacions s’han de presentar amb una periodicitat
trimestral, dins els vint primers dies naturals dels mesos d’abril,
juliol i octubre de cada any, les tres primeres, i juntament amb
la declaració resum anual, la relativa al darrer trimestre, tot això
en la forma i el lloc que es determinin mitjançant una ordre del
conseller competent en matèria d’hisenda.

3. No obstant el que estableixen els apartats anteriors, en els
casos en què es meriti l’impost sense verificar les
circumstàncies determinants de l’existència d’un substitut del
contribuent d’acord amb el que disposa aquesta Llei, el
contribuent ha de presentar i ingressar l’autoliquidació que
correspongui en funció de la durada del contracte de lloguer, en
el termini màxim d’un mes des de l’acabament del lloguer.

Article 41
Declaració resum anual

1. Els substituts del contribuent han de presentar, dins els vint
primers dies naturals del mes de febrer, i en la forma i el lloc
que es determinin mitjançant una ordre del conseller competent
en matèria d’hisenda, una declaració resum anual, en la qual
consti el resultat de les autoliquidacions trimestrals presentades
durant l’exercici fiscal immediatament anterior.

2. A aquest efecte, l’exercici fiscal està comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de cada any.

Article 42
Registre de substituts

1. Els titulars de les empreses que duguin a terme l’activitat de
lloguer de vehicles sense conductor a les Illes Balears, com
també de les empreses que, en nom de les primeres, lliuren i
posen a disposició els vehicles en el territori d’aplicació de
l’impost en els termes que estableix l’article 32.3 d’aquesta
Llei, s’han d’inscriure en el registre que, a aquest efecte, es creï
en l’Administració tributària autonòmica mitjançant una ordre
del conseller competent en matèria d’hisenda.

2. Amb caràcter general, les persones i les entitats que estiguin
obligades a inscriure’s en el registre han de presentar davant
l’oficina gestora corresponent la documentació següent:

a) Una solAlicitud d’inscripció que ha de signar el titular de
l’activitat o el seu representant. En aquesta solAlicitud, que pot
estar subjecta a un model aprovat per la conselleria competent
en matèria d’hisenda, cal fer-hi constar, com a mínim les dades
següents:

1r. El nom i els llinatges o la denominació social, el domicili
fiscal i el número d’identificació fiscal del solAlicitant, com
també, si escau, del representant, que, a més, ha
d’adjuntar-hi la documentació que n’acrediti la
representació.
2n. La classe concreta d’activitat o activitats que
desenvolupa i el lloc o llocs habituals de posada a disposició
dels vehicles, amb indicació de l’adreça i la localitat.
3r. La ubicació de les oficines d’atenció al públic, els tallers,
els aparcaments i els dipòsits on hi hagi els vehicles quan no
estiguin a disposició del públic.

b) L’original o una còpia compulsada de la declaració d’alta,
si escau, de l’impost sobre activitats econòmiques.

c) L’original o una còpia compulsada de la documentació
acreditativa de les autoritzacions sectorials que, si escau,
correspongui atorgar a altres òrgans administratius per raó de
l’activitat de lloguer de vehicles sense conductor, o de les
declaracions responsables o comunicacions prèvies que s’hagin
de presentar en substitució de les autoritzacions esmentades.

Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda s’han d’establir els terminis per solAlicitar les
inscripcions i, si escau, els models i els documents exigibles en
cada cas.

3. Qualsevol modificació posterior de les dades consignades en
la declaració inicial o que figurin en la documentació aportada
ha de ser comunicada a l’oficina gestora.

4. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda es poden dictar normes específiques per a la gestió
per mitjans telemàtics de les altes, les baixes i les modificacions
en el registre.

5. En tot cas, els subjectes passius de l’impost poden accedir a
les dades incloses en el registre de substituts.

Article 43
Registre de vehicles afectats a l’activitat de lloguer sense
conductor

1. Els subjectes obligats a inscriure’s en el registre previst en
l’article anterior també han de solAlicitar la inscripció de tots els
vehicles l’ús dels quals estigui subjecte a l’impost i que estiguin
afectats de manera permanent o temporal a la seva activitat en
el registre que, amb aquesta finalitat, es creï en l’Administració
tributària autonòmica mitjançant una ordre del conseller
competent en matèria d’hisenda.

2. S’han d’inscriure les següents operacions relatives als
vehicles afectats a l’activitat de lloguer sense conductor:
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a) Altes, per raó de la nova incorporació d’un vehicle a la
flota de l’empresa afectada a l’activitat de lloguer
desenvolupada a les Illes Balears.

b) Baixes, per raó de la desafectació del vehicle a l’activitat
desenvolupada a les Illes Balears o de la baixa del vehicle en la
flota de l’empresa.

c) Modificacions, per raó de les alteracions eventuals en les
característiques dels vehicles inscrits en el registre, com ara les
característiques de l’emissió de CO2, la concessió d’algun
benefici fiscal o d’altres.

3. Per a la inscripció de les altes, les baixes o les modificacions,
l’oficina gestora competent pot solAlicitar els justificants
corresponents i, en particular, els relatius al model del vehicle,
la matrícula, la data i lloc de matriculació, la data d’afectació o
desafectació a l’activitat, l’oficina de dipòsit, la titularitat del
vehicle i les característiques tècniques del vehicle.

Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda s’han d’establir els terminis per solAlicitar les
inscripcions i, si escau, els models i els documents exigibles en
cada cas.

4. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda es poden dictar normes específiques per a la gestió
per mitjans telemàtics de les altes, les baixes i les modificacions
en el registre.

5. En tot cas, els subjectes passius de l’impost poden accedir a
les dades incloses en el registre de vehicles.

Secció 6a
Infraccions i sancions

Article 44
Infracció tributària per l’incompliment de les obligacions
registrals en el registre de substituts

1. Constitueix una infracció tributària l’incompliment, en els
terminis prevists per fer-ho, de les següents obligacions
registrals, regulades en l’article 42 d’aquesta Llei:

a) No solAlicitar les altes, les baixes o les modificacions en
el registre quan es produeixin les circumstàncies previstes per
fer-ho.

b) Ometre dades o consignar-ne d’inexactes en la
documentació exigida per a la inscripció.

2. Les infraccions que regula aquest article es consideren
infraccions tributàries greus. 

3. La sanció consisteix en les multes pecuniàries fixes que
s’estableixen a continuació:

a) Pel que fa a la infracció a què es refereix l’apartat 1.a)
anterior, multa de 900 euros per cada inscripció no feta, tret del
supòsit de retards en les solAlicituds d’inscripció inferiors a tres
mesos i sense requeriment previ de l’Administració tributària,
cas en el qual la sanció és de 300 euros.

b) Pel que fa a la infracció a què es refereix l’apartat 1.b)
anterior, multa de 450 euros per cada inexactitud o omissió o
conjunt d’inexactituds o omissions que afectin una mateixa
inscripció.

Article 45
Infracció tributària per l’incompliment de les obligacions
registrals en el registre de vehicles

1. Constitueix una infracció tributària l’incompliment, en els
terminis prevists per fer-ho, de les següents obligacions
registrals, que regula l’article 43 d’aquesta Llei:

a) No solAlicitar les altes, les baixes o les modificacions en
el registre quan es produeixin les circumstàncies previstes per
fer-ho.

b) Ometre dades o consignar-ne d’inexactes en la
documentació exigida per a la inscripció.

2. Les infraccions que regula aquest article es consideren
infraccions tributàries greus. 

3. La sanció consisteix en les multes pecuniàries fixes que
s’estableixen a continuació:

a) Pel que fa a la infracció a què es refereix l’apartat 1.a)
anterior, multa de 900 euros per cada inscripció no feta, tret del
supòsit de retards en les solAlicituds d’inscripció inferiors a tres
mesos i sense requeriment previ de l’Administració tributària,
cas en el qual la sanció és de 300 euros.

b) Pel que fa a la infracció a què es refereix l’apartat 1.b)
anterior, multa de 450 euros per cada inexactitud o omissió o
conjunt d’inexactituds o omissions que afectin una mateixa
inscripció.

Secció 7a
Mesures cautelars

Article 46
Mesures cautelars

1. Amb la finalitat d’assegurar el crèdit tributari, i de
conformitat amb els articles 80 i 81 de la Llei general tributària,
l’Administració tributària autonòmica pot retenir, durant un
màxim de 48 hores, els vehicles de lloguer a disposició dels
contribuents quan no constin en els registres que regulen els
articles 42 i 43 d’aquesta Llei les dades identificatives del
substitut o del vehicle que siguin necessàries per a la liquidació
correcta de l’impost.

2. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda es pot desplegar el règim de les mesures cautelars que
estableix aquest article.
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Secció 8a
Premi de recaptació

Article 47
Premi de recaptació

1. S’estableix un premi de recaptació en concepte de
compensació per les despeses de gestió i recaptació a favor del
substitut del contribuent, segons l’escala següent, que s’ha
d’aplicar sobre la quota anual que s’ha d’ingressar:

a) Fins a 20.000 euros: 16 %.
b) Entre 20.000,01 euros i 40.000 euros: 11 %.
c) Entre 40.000,01 euros i 80.000 euros: 6 %.
d) Entre 80.000,01 euros i 120.000 euros: 1 %.

2. La indemnització a què es refereix l’apartat anterior inclou,
si s’escau, els imposts directes i indirectes meritats.

3. L’aplicació d’aquest premi s’ha de fer per la via de la
deducció en la darrera autoliquidació de l’exercici fiscal.

4. L’incompliment dels deures materials i formals que regulen
aquesta Llei o les disposicions que la despleguin pot implicar la
pèrdua del premi de recaptació en els termes que s’estableixin
mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda. En tot cas, l’incompliment del deure material
d’ingrés en la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les
autoliquidacions de l’impost determina que no es meriti el dret
al premi, la qual cosa s’ha de fer constar, si escau, en la
liquidació corresponent.

Capítol IV
Normes comunes

Secció 1a
Convenis internacionals i compatibilitat amb altres

exaccions

Article 48
Tractats i convenis

El que estableix aquesta Llei s’entén sens perjudici del que
disposen els tractats i els convenis internacionals que hagin
passat a formar part de l’ordenament jurídic espanyol, de
conformitat amb l’article 96 de la Constitució espanyola.

Article 49
Compatibilitat amb altres exaccions

Els imposts que regula aquesta Llei són compatibles amb
qualsevol altra exacció que, d’acord amb la normativa aplicable,
pugui exigir-se per raó de la prestació de qualsevol servei
inherent a les activitats que fonamenten en cada cas els fets
imposables corresponents.

Secció 2a
Obligació de nomenar representant

Article 50
Representant

Els subjectes passius dels imposts que regula aquesta Llei,
el domicili fiscal dels quals no estigui situat en el territori de les
Illes Balears, estan obligats a nomenar un representant amb
domicili en aquest territori als efectes de les notificacions i
altres relacions de caràcter tributari amb l’Administració
tributària autonòmica que es derivin de l’aplicació d’aquests
imposts.

Article 51
Infracció per incompliment de l’obligació de nomenar
representant

1. Constitueix una infracció tributària no complir l’obligació de
nomenar representant a què es refereix l’article anterior.

2. La infracció que regula aquest article es considera una
infracció tributària greu.

3. La sanció consisteix en una multa pecuniària fixa de 3.000
euros.

Secció 3a
Gestió telemàtica, comprovació i potestat sancionadora

Article 52
Presentació telemàtica de declaracions, autoliquidacions i
pagaments fraccionats

1. Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda es pot exigir que les declaracions, les autoliquidacions
i els pagaments fraccionats corresponents a l’impost sobre
envasos de begudes, a l’impost sobre el dany mediambiental
causat per les grans àrees de venda i a l’impost sobre el dany
mediambiental derivat de l’ús de vehicles de lloguer sense
conductor es facin per mitjans telemàtics.

2. El que estableix l’apartat anterior s’ha d’entendre sens
perjudici de les previsions que conté aquesta Llei sobre el
compliment per mitjans telemàtics d’altres obligacions formals,
com ara les relatives a les inscripcions en determinats censos i
registres fiscals.

Article 53
Potestats de comprovació i sancionadora

1. La comprovació i la inspecció del compliment de les
obligacions que estableix aquesta Llei, com també la imposició
de les sancions pertinents, corresponen als òrgans de
l’Administració tributària autonòmica que siguin competents en
cada cas d’acord amb la normativa vigent.

2. En tot cas, i pel que fa als censos i als registres que es
preveuen en aquesta Llei, els òrgans competents de
l’Administració tributària autonòmica poden comprovar i
rectificar d’ofici les dades manifestades pels subjectes passius,
en els termes que preveuen els articles 144 a 146 del Reglament
general de gestió i inspecció tributària i de desplegament de les
normes comunes dels procediments d’aplicació dels tributs,
aprovat pel Reial decret 1065/2007, de 27 de juny.
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Secció 4a
Revisió per la via economicoadministrativa

Article 54
Recursos i reclamacions

Contra els actes d’aplicació o d’imposició de sancions dels
imposts regulats en aquesta Llei es pot interposar, amb caràcter
potestatiu, un recurs de reposició o, directament, una reclamació
economicoadministrativa davant la Junta Superior d’Hisenda de
les Illes Balears, d’acord amb la normativa aplicable.

Disposició addicional primera
Afectació

1. Els ingressos derivats de la recaptació dels imposts que regula
aquesta Llei queden afectats a la realització de despeses en
matèria de medi ambient, ordenació del territori i del comerç,
carreteres i altres despeses relacionades amb les infraestructures
de comunicacions, incloses les transferències que, si s’escau i
per raó de la titularitat de les competències respectives, s’hagin
de fer a favor dels consells insulars o d’altres administracions
públiques.

2. A aquests efectes, els estats de despeses relatius als
programes pressupostaris de la conselleria o conselleries
competents, per raó de la matèria, o de les entitats instrumentals
del sector públic autonòmic, han de preveure crèdits per un
import igual o superior a les previsions d’ingressos relatives a
aquests imposts que s’estableixin en les lleis anuals de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, amb exclusió
de l’import dels crèdits corresponents a altres fons amb
finançament afectat.

Disposició addicional segona
Règim específic aplicable a la transmissió onerosa de
vehicles de motor en l’impost sobre transmissions
patrimonials oneroses i actes jurídics documentats

1. S’estableix una bonificació autonòmica del 100 % en la quota
tributària de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses
i actes jurídics documentats que es meriti en els casos de
transmissió onerosa de vehicles de motor.

2. S’estableix un recàrrec sobre la quota líquida resultant de
l’aplicació de la bonificació autonòmica a què es refereix
l’apartat anterior, amb la quantia que resulti en cada cas de
l’aplicació de les regles següents:

a) En el cas de vehicles matriculats a partir de l’1 de gener de
2011, la quantia inicial del recàrrec es determina en funció del
tipus de vehicle i de les emissions de diòxid de carboni (CO2),
d’acord amb el quadre següent:

Tipus de vehicle Emissions de CO2 Recàrrec en euros

Automòbils i
autocaravanes,
vehicles mixts i
resta de vehicles

Fins a 120 g/km
Més de 120 g/km i fins a 160 g/km
Més de 160 g/km i fins a 200 g/km
Més de 200 g/km 
Sense acreditació de les emissions
deCO2

150
350
670
960

960

Motocicletes,
ciclomotors i quads

Fins a 100 g/km
Més de 100 g/km i fins a 120 g/km
Més de 120 g/km i fins a 140 g/km
Més de 140 g/km
Sense acreditació de les emissions
de CO2

40
90
190
280

280

b) En el cas de vehicles matriculats abans de l’1 de gener de
2011, la quantia inicial del recàrrec es determina en funció del
tipus de vehicle i del cubicatge del motor, d’acord amb el
quadre següent:

Tipus de vehicle Cubicatge en centímetres cúbics Recàrrec en euros

Automòbils i
autocaravanes,
vehicles mixts i
resta de vehicles

Fins a 1.200 cc
Més de 1.200 cc i fins a 1.400 cc
Més de 1.400 cc i fins a 1.600 cc
Més de 1.600 cc i fins a 2.000 cc
Més de 2.000 cc i fins a 2.500 cc
Més de 2.500 cc

110
145
160
380
580
1.280

Motocicletes,
ciclomotors i quads

Fins a 125 cc
Més de 125 cc i fins a 500 cc 
Més de 500 cc i fins a 750 cc 
Més de 750 cc i fins a 1500 cc 
Més de 1500 cc

50
120
180
220
260

c) En ambdós casos, el recàrrec inicial s’ha d’incrementar un
5 % si el vehicle té una antiguitat superior a cinc anys i inferior
a deu, i un 10 % si el vehicle té una antiguitat superior a deu
anys, tot això a comptar des de la data de la primera
matriculació del vehicle a Espanya.

Disposició addicional tercera
Costes en la via economicoadministrativa

1. En l’àmbit de les atribucions que fa el Decret 20/2012, de 16
de març, pel qual es regula l’estructura dels òrgans competents
p e r  c o n è i x e r  i  r e s o l d r e  l e s  r e c l a ma c i o n s
economicoadministratives que es produeixen en l’àmbit de la
gestió econòmica, financera i tributària de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, i d’acord amb l’article 234.4 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, el
procediment economicoadministratiu és gratuït.

2. No obstant això, si la reclamació o el recurs resulten
desestimats i l’òrgan economicoadministratiu aprecia temeritat
o mala fe, es pot exigir al reclamant que sufragui les costes del
procediment, en els casos i pel procediment que estableix
l’article 51 del Reglament general de desplegament de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, general tributària, en matèria de
revisió en la via administrativa, aprovat pel Reial decret
520/2005, de 13 de maig.

3. En el cas de tributs propis de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, inclosos els recàrrecs sobre tributs estatals,
l’import de les costes, la finalitat de les quals tendeix a
rescabalar els costs de tramitació i resolució de les reclamacions
en què concorren les circumstàncies per imposar-les, s’ha de
fixar en el mateix acord o resolució que les imposi, en proporció
a la quantia de la reclamació, d’acord amb els criteris següents:

1r. Les costes poden ascendir a un percentatge d’entre el 5
% i el 20 % de la quantia de la reclamació, fins a un màxim
de 3.000 euros, i l’òrgan economicoadministratiu ha de
concretar el percentatge en cada cas atenent la complexitat
de la tramitació i l’estudi de la reclamació, i el nombre
d’actuacions o tràmits duits a terme, com també els seus
incidents, inclòs el relatiu a la suspensió de l’acte impugnat.
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2n. Per determinar la quantia de la reclamació cal ajustar-se
al que disposa l’article 35 del Reglament general de
desplegament de la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària, en matèria de revisió en la via
administrativa, i queda fixat en 300 euros l’import de les
costes en les reclamacions de quantia indeterminada a què
es refereix l’apartat 4 de l’article 35 esmentat.

4. Les quanties fixes que estableix l’apartat 3 anterior es poden
modificar mitjançant les lleis de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

5. En el cas de reclamacions relatives a tributs estatals cedits a
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, la quantia de les
costes a què es refereixen els apartats 1 i 2 anteriors s’ha de
fixar d’acord amb el que estableixi l’ordre del Ministre
d’Economia i Hisenda a què es refereix l’article 51.2 del
Reglament general de desplegament de la Llei 58/2003, de 17
de desembre, general tributària, en matèria de revisió en la via
administrativa.

Disposició addicional quarta
Denominacions

Totes les denominacions d’òrgans, càrrecs, funcions i
professions que en aquesta Llei apareixen en gènere masculí
s’han d’entendre referides indistintament al gènere masculí i al
femení, segons el sexe del titular de qui es tracti.

Disposició transitòria primera
Exigibilitat dels imposts en l’exercici fiscal de 2013

1. La primera meritació i el primer dia del període impositiu
dels imposts que regula aquesta Llei s’han de regir per les
normes següents:

a) L’impost sobre envasos de begudes i l’impost sobre el
dany mediambiental derivat de l’ús de vehicles d’arrendament
sense conductor començaran a meritar-se amb les adquisicions
d’envasos i els usos de vehicles subjectes i no exemptes que
tenguin lloc a partir del mateix dia en què entri en vigor aquesta
Llei.

b) Pel que fa a l’impost sobre el dany mediambiental causat
per les grans àrees de venda, el primer dia del període impositiu
de l’any 2013 es correspondrà amb el mateix dia de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei.

2. Això no obstant, el compliment de les obligacions formals
dels subjectes passius que, d’acord amb aquesta Llei, estiguin
sotmeses al que estableixi una ordre del conseller competent en
matèria d’hisenda, no és exigible fins a l’entrada en vigor de les
ordres de desplegament corresponents.

3. Així mateix, la presentació de les autoliquidacions trimestrals
o dels pagaments a compte que regula aquesta Llei no serà
exigible fins a l’entrada en vigor de les ordres de desplegament
corresponents del conseller competent en matèria d’hisenda per
les quals es regulin els terminis, la forma i el lloc de
presentació.

En el cas que aquestes ordres no entrin en vigor abans que
acabi el trimestre corresponent a la primera meritació de
l’impost o al primer dia del període impositiu a què es refereix
l’apartat 1 anterior, el pagament de l’impost meritat o el
pagament a compte corresponent al trimestre esmentat s’ha

d’ingressar en l’autoliquidació o en el pagament a compte del
trimestre següent.

Disposició transitòria segona
Normes específiques per a l’exercici fiscal de 2013

1. Les autoliquidacions trimestrals de l’impost sobre envasos de
begudes a què es refereix l’article 14.2 d’aquesta Llei s’han de
presentar, en l’exercici de 2013, dins els vint primers dies
naturals dels mesos de maig, setembre i novembre.

2. Durant l’any 2013 els pagaments fraccionats a compte de
l’impost sobre el dany mediambiental causat per les grans àrees
de venda a què es refereix l’article 27 d’aquesta Llei es limiten
a dos, els quals s’han de fer dins els primers vint dies naturals
dels mesos de juliol i d’octubre i per un import cadascun del 45
% de la quota meritada que correspongui.

Això no obstant, i per a l’any 2013, l’escala de gravamen
d’aquest impost és la següent:

Base liquidable
fins a m2

Quota del
primer tram de
base liquidable

Resta de la base
liquidable fins a
m2

Tipus per m2

aplicable a la
resta de base
liquidable

0 m2 0,00 euros 1.000 m2 7,5 euros

1.000 m2 7.500 euros 4.000 m2 18,75 euros

5.000 m2 82.500 euros 5.000 m2 22,5 euros

10.000 m2 195.000 euros Endavant 26,25 euros

3. Per a l’any 2013, els percentatges aplicables al règim
d’estimació objectiva dels saldos de cobrament dubtós a què es
refereix la disposició final tercera d’aquesta Llei, per la qual
s’afegeix un nou apartat a l’article 13 de la Llei 9/1991, de 27
de novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües,
s’han d’incrementar en un 100 %.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin al que disposa aquesta Llei i, en concret, les
disposicions següents:

a) La disposició final tercera de la Llei 9/2009, de 21 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2010.

b) Els articles 10 i 11 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de
creació i regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears.
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Disposició final primera
Modificacions de la Llei 12/2012, de 26 de setembre, de
mesures tributàries per a la reducció del dèficit de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. L’epígraf de la secció 3a del capítol I de la Llei 12/2012, de
26 de setembre, de mesures tributàries per a la reducció del
dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, queda
modificat de la manera següent:

"Secció 3a
Impost sobre hidrocarburs"

2. L’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 12/2012 esmentada queda
modificat de la manera següent:

"1. D’acord amb l’article 52 de la Llei 22/2009, de 18 de
desembre, per la qual es regula el sistema de finançament de
les comunitats autònomes de règim comú i ciutats amb
estatut d’autonomia i es modifiquen determinades normes
tributàries, el tipus de gravamen autonòmic en l’impost
sobre hidrocarburs, al qual es refereix l’article 50 ter de la
Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts especials, és el
següent:

a) En els productes compresos en els epígrafs 1.1, 1.2.1,
1.2.2, 1.3, 1.13 i 1.14 de l’article 50 de la Llei 38/1992, de
28 de desembre, d’imposts especials: 48 euros per 1.000
litres.

b) En els productes compresos en els epígrafs 1.4 i 1.15
de l’article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre,
d’imposts especials: 12 euros per 1.000 litres.

c) En els productes compresos en l’epígraf 1.5 de
l’article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts
especials: 2 euros per tona.

d) En els productes compresos en l’epígraf 1.11 de
l’article 50 de la Llei 38/1992, de 28 de desembre, d’imposts
especials: 48 euros per 1.000 litres."

Disposició final segona
Modificació de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures
tributàries urgents

L’apartat 1 de l’article 20 de la Llei 3/2012, de 30 d’abril, de
mesures tributàries urgents, queda modificat de la manera
següent: 

"1. S’aplica una bonificació del 8,5 % de la quota aplicable
a les màquines de tipus B de l’exercici de 2013 que no
estiguin instalAlades en sales de bingo, en sales de joc de
tipus B o mixtes, i en casinos, sempre que el subjecte passiu
mantengui com a mínim el 90% del nombre de màquines
instalAlades dia 1 de gener de 2013, en relació amb les que
estiguin instalAlades dia 1 de gener de 2012. En tot cas, el
subjecte passiu ha d’estar al corrent de les obligacions
fiscals i dels deutes de dret públic sobre el joc."

Disposició final tercera
Modificacions de la Llei 9/1991, de 27 de novembre,
reguladora del cànon de sanejament d’aigües

1. S’afegeix una nova lletra, la lletra c), a l’apartat 2 de l’article
8 de la Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de
sanejament d’aigües, amb la redacció següent:

"c) En el cas de consum d’aigua depurada destinada
exclusivament a l’activitat d’explotació de camps de golf, la
quota variable és la que resulti d’aplicar el règim següent:

Com a regla general, la quota s’estima de manera
objectiva en una quantitat fixa anual, en funció del tipus de
camp de golf, el dia 31 de desembre de cada any, segons les
tarifes següents:

c.1) Camps de golf de 18 o més forats: 20.000 euros/any.
c.2) Camps de golf de 9 o més forats: 10.000 euros/any.
c.3) Camps de golf pitch and putt homologats
federativament: 5.000 euros/any.

Excepcionalment, en cas de renúncia per part dels
contribuents, la quota variable s’ha de determinar d’acord
amb les regles generals de l’impost."

2. S’afegeix un nou paràgraf a l’apartat 4 de l’article 9 de la Llei
9/1991 esmentada, amb la redacció següent:

"Aquesta bonificació no és aplicable als subjectes
passius que determinin la quota variable de l’impost amb el
sistema d’estimació objectiva que preveuen els articles
8.2.c) i 12.2 d’aquesta Llei."

3. El contingut actual de l’article 12 de la Llei 9/1991
esmentada passa a ser l’apartat 1 d’aquest article.

4. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 2, a l’article 12 de la Llei
9/1991 esmentada, amb la redacció següent:

"2. El règim d’estimació objectiva de la quota variable que
es preveu en l’article 8.2.c) anterior és aplicable a tots els
contribuents que explotin els camps de golf, llevat que hi
renunciïn de manera expressa mitjançant una declaració que
s’ha de presentar el primer trimestre de l’any.

En cas que sigui aplicable el règim d’estimació objectiva
esmentat, el contribuent ha de presentar una declaració
tributària amb tots els elements necessaris per a la liquidació
de l’impost el mes d’abril de cada any.

El mes de juny de cada any, l’Administració tributària
autonòmica ha de practicar una liquidació parcial a compte
pel 60 % de la quota estimada en funció de la tarifa
aplicable al camp de golf, que preveu l’article 8.2.c), el dia
31 de desembre anterior. Posteriorment, el mes de gener de
cada any, l’Administració ha de practicar la liquidació que
pertoqui en funció de la tarifa esmentada i les
característiques del camp de golf el dia 31 de desembre
anterior, amb la deducció de la liquidació parcial a compte
corresponent.

Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda es poden desplegar les normes sobre la liquidació
de la quota variable en aquest règim d’estimació objectiva,
i sobre la subjecció i la renúncia a aquest règim."

5. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, en l’article 13 de la Llei
9/1991 esmentada, amb la redacció següent:
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"4. Això no obstant, els substituts del contribuent poden
optar per un règim d’estimació objectiva dels saldos de
cobrament dubtós, sense que s’hi apliquin les normes que
estableix l’apartat 3 anterior, excepte les previstes en les
lletres a) i b) de l’apartat esmentat, ni tampoc les normes
relatives a la inclusió de les quotes cobrades posteriorment
a què fan referència l’incís final de l’apartat 2 i el darrer
paràgraf de l’apartat 3 de l’article 11.

A aquest efecte, en la declaració liquidació resum anual
es poden imputar com a saldos de cobrament dubtós de
l’exercici anterior les quanties que resultin d’aplicar els
percentatges que s’indiquen a continuació, segons l’import
de les quotes que s’han d’ingressar en l’exercici
corresponent:

Import de les quotes Percentatge aplicable

Fins a 450.000 euros 2 %

Entre 450.000,01 i 1.200.000 euros 1,5 %

A partir d’1.200.000,01 euros 1

Aquest règim d’estimació objectiva és aplicable a tots
els substituts dels contribuents, llevat que hi renunciïn de
manera expressa mitjançant una declaració que s’ha de
presentar davant l’Administració tributària autonòmica el
mes desembre de cada any, amb efectes sobre la declaració
liquidació resum anual de l’any corresponent.

Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda es poden regular els aspectes formals d’aquesta
declaració."

Disposició final quarta
Modificacions de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre
el règim específic de les taxes de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears

1. L’apartat 2 de l’article 57 de la Llei 11/1998, de 14 de
desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, queda modificat de la manera
següent:

"2. Certificat curricular alumne i professor:
2.1. La primera expedició anual en format digital és
gratuïta.
2.2. Les successives expedicions:
a) En format de paper: 5,10 i.
b) En format digital: 4,23 i."

2. L’article 70 bis de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:

"Article 70 bis
Fet imposable

Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació,
per part de l’EBAP, dels serveis següents:

1. Compulsa de documents.
2. Fotocòpies. 
3. Expedició de temaris en format de CD."

3. L’apartat 2 de l’article 70 quater de la Llei 11/1998
esmentada queda modificat de la manera següent:

"2. Exempcions

Estan exempts d’aquesta taxa els serveis de compulsa que es
prestin en els procediments selectius o de provisió convocats
per la Conselleria d’Administracions Públiques i els serveis
de compulsa que es prestin en els procediments que tramita
l’EBAP que ja estiguin subjectes al pagament d’una taxa."

4. S’afegeix un nou capítol, el capítol VI, en el títol III de la
Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

"Capítol VI
Taxa per serveis administratius generals de la Conselleria
d’Administracions Públiques

Article 70 sexies
Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels
serveis administratius següents:

a) La compulsa de còpies de documents en suport de
paper, electrònic o telemàtic.

b) L’emissió de documents autenticats en suport de
paper, electrònic o telemàtic.

2. Queden exempts d’aquesta taxa els serveis següents:

a) Els serveis de compulsa i autenticació que se
solAlicitin en els procediments de concurrència de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i dels ens de dret públic integrants del seu sector
públic instrumental.

b) Els serveis de compulsa i autenticació que solAliciti el
personal funcionari, estatutari i laboral al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i dels ens de dret públic integrants del seu sector
públic instrumental en l’exercici dels seus drets estatutaris
o laborals.

c) Els serveis de compulsa i autenticació que se
solAlicitin en els procediments relatius al Registre de
Contractistes i a la classificació empresarial de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de les Illes
Balears. 

Article 70 septies
Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones o les
entitats que solAlicitin les compulses i les còpies de
documents.

Article 70 octies
Quantia

La taxa s’exigeix de conformitat amb les tarifes
següents:

1. Compulsa de documents: 2,25 euros per full, amb un
màxim de 30 euros per document.
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2. Autenticació de documents en paper:

a) DIN A4, per full: 2 euros.
b) DIN A3, per full: 2,5 euros.
c) DIN A2, per full: 3 euros.
d) DIN A1, per full: 3,5 euros.
e) DIN A0, per full: 4 euros.

Per cada document autenticat, la taxa no pot ser superior a
45 euros.

3. Quan es tracti d’autenticacions en paper de documents en
color, la quantia de la taxa és el resultat de multiplicar per 4 les
quanties previstes en l’apartat 2 anterior.

4. Emissió de documents autenticats per mitjans electrònics o
telemàtics: 3 euros per full, amb un màxim de 45 euros per
document.

5. Còpies en CD proporcionat per l’Administració: 10 euros per
CD.

Article 70 nonies
Meritació i pagament

La taxa es merita en el moment de la prestació del servei. No
obstant això, se n’exigeix el pagament en el moment de
solAlicitar el servei o l’actuació administrativa a què es refereix
el fet imposable."

5. S’afegeix un segon paràgraf a l’article 71 de la Llei 11/1998
esmentada, amb la redacció següent:

"D’acord amb el que preveu la disposició addicional única
d’aquesta Llei, totes les referències de l’article 73 a
autoritzacions s’han d’entendre fetes també a les declaracions
responsables o a les comunicacions prèvies que, si escau, les
substitueixin."

6. L’article 73 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat de
la manera següent:

"Article 73
Quantia

La taxa s’exigeix d’acord amb les tarifes següents:

A) Autoritzacions de locals i d’establiments de joc
1. Casinos de joc: 4.662,03.
2. Sales de bingo: 932,38.
3. Sales de joc: 398,20.
4. Altres locals de joc: 74,40.
5. Renovació de les autoritzacions de les sales i els locals de
joc, dels casinos i de les sales de bingo: 50 % de l’import
corresponent a l’autorització.
6. Modificació de les autoritzacions anteriors: 25 % de
l’import corresponent a l’autorització.
7. Canvi d’ubicació de casinos de joc: 4.662,03.
8. Autoritzacions especials per a casinos de joc: 117,18.
9. Informació sobre sales de joc: 29,00.
10. Autoritzacions de publicitat de les sales de joc: 30 % de
l’import corresponent a l’autorització.

B) Autorització i inscripció d’empreses de jocs
1. Autorització i inscripció d’empreses de jocs: 398,20.
2. Renovació de les autoritzacions i de les inscripcions
d’empreses de jocs: 50 % de l’import corresponent a
l’autorització o inscripció.
3. Modificació de les condicions d’autorització i inscripció
de les empreses de jocs: 25 % de l’import corresponent a
l’autorització o inscripció.

C) Tramitació d’autoritzacions d’explotació de màquines de
joc i altres documents
1. Autorització d’explotació i instalAlació de màquines de
joc: 48,95.
2. Canvi de situació de la màquina: 20,94.
3. Canvi de titularitat de la màquina: 30,30.
4. Renovacions d’autorització d’explotació de màquina:
30,30.
5. Informació sobre màquines en locals: 20,95.
6. Autorització d’instalAlació de sistemes d’interconnexió de
màquines de joc de tipus B: 65,24.
7. Autorització d’instalAlació de sistemes d’interconnexió de
màquines de joc de tipus C: 97,60.
8. Modificació dels sistemes d’interconnexió: 25% de
l’import corresponent a l’autorització.
9. Examen d’expedient de rifes, tómboles, combinacions
aleatòries o apostes: 128,16.
10. Baixa en el Registre d’Interdiccions d’Accés al Joc:
224,05.
11. Homologació i inscripció de màquines en el Registre de
Models: 343,70.
12. Modificació de l’homologació i inscripció de màquines:
50 % de l’import corresponent a l’homologació i la
inscripció.
13. Homologació de material de joc: 201,50.
14. Modificació de l’homologació de material de joc: 50 %
de l’import corresponent a l’homologació.
15. Expedició de la guia de circulació, per cada unitat:
13,90.
16. Inscripció provisional de cada màquina de joc en el
Registre de Models: 65,00.

D) Expedició de duplicats: 50 % de les tarifes indicades en
les lletres anteriors."

7. S’afegeix una nova secció, la secció 5a, en el capítol II del
títol VI de la Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

"Secció 5a
Taxa per la prestació de serveis de fotocòpies, còpies,
expedició de certificats, impressió d’horaris i compulses de
documents del Consorci de Transports de Mallorca

Article 113 quater
Taxa per la prestació de serveis de fotocòpies, còpies,
expedició de certificats, impressió d’horaris de transport
públic i compulses de documents

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa la prestació
dels serveis que es detallen a continuació per part del
Consorci de Transports de Mallorca:

a) Còpies i fotocòpies de documents. 
b) Còpies en CD.
c) Expedicions de certificats d’expedients.
d) Impressió d’horaris de transport públic.
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e) Compulses de documents.

2. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que
solAlicitin els serveis als quals es refereix el fet imposable.

3. La taxa s’exigeix d’acord amb les quanties següents:

- Còpies i fotocòpies de documents en DIN A4, blanc i
negre: 0,10 euros/full.
- Còpies i fotocòpies de documents en DIN A3, blanc i
negre: 0,15 euros/full.
- Còpies i fotocòpies de documents en DIN A2, blanc i
negre: 0,60 euros/full.
- Còpies i fotocòpies de documents en DIN A1, blanc i
negre: 1,20 euros/full.
- Còpies i fotocòpies de documents en DIN A0, blanc i
negre: 2,40 euros/full.
- Còpies en CD: 9 euros/CD.
- Expedicions de certificats d’expedients: 4 euros/certificat.
- Impressió d’horaris de transport públic: 0,10 euros/full.
- Compulses de documents: 2,25 euros/full.

Si es tracta de fotocòpies en color, la quantia de la taxa
és el resultat de multiplicar per 4 les quanties de les taxes de
les fotocòpies en blanc i negre.

4. La taxa es merita quan es presenta la solAlicitud de
prestació del servei corresponent, d’acord amb el que
disposa l’article 10.1.b) de la Llei 2/1997, de 3 de juny, de
taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. "

8. S’afegeix un nou capítol, el capítol LII, en el títol VI de la
Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

"Capítol LII
Taxa per l’expedició de la targeta intermodal

Article 343 quaterdecies

1. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’expedició de
la targeta intermodal, tant en el supòsit de primera expedició
com en el d’expedició de duplicats.

En el cas d’expedició de duplicats per pèrdua, robatori,
deteriorament o ruptura de la targeta intermodal, no es
restitueixen els viatges romanents dels títols de la targeta.

2. Queda exempta del pagament de la taxa l’expedició de
duplicats de la targeta intermodal en els casos de
funcionament deficient no imputable al titular.

3. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones físiques
que obtenguin la primera expedició o el duplicat de la
targeta intermodal.

4. La taxa s’exigeix d’acord amb les quanties següents:
- Primera expedició: 3 euros

 - Duplicat: 8 euros

5. La taxa es merita quan es presenta la solAlicitud
corresponent, d’acord amb el que disposa l’article 10.1.b) de
la Llei 2/1997, de 3 de juny, de taxes de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears. 

9. L’article 405 de la Llei 11/1998 esmentada queda
modificat de la manera següent:

Article 405
Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels
serveis que s’indiquen a continuació, es prestin d’ofici o a
instància de part:

1. Verificacions i mesuraments de mostres aleatòries.
2. Inspeccions, comprovacions i comunicacions
reglamentàries.
3. Autoritzacions, posades en servei i registres.
4. Inscripció en el registre d’instalAlacions de raigs X amb
finalitats de diagnòstic mèdic.
5. Autorització o modificació de la posada en funcionament
d’instalAlacions radioactives de segona i tercera categoria.
6. Clausura d’instalAlacions radioactives.
7. Rectificació d’errades (50 % de la quantia corresponent
al concepte que es rectifiqui)."

10. L’article 407 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:

"Article  407 
Quantia 

La quota de la taxa s’ha de determinar segons les tarifes
següents:
1. Verificacions i mesuraments de mostres aleatòries
1.1 Comprovació en laboratori

1.1.1 Comptador d’aigua i de gas: 1,79.
1.1.2 Comptador elèctric: 5,98.
1.1.3 Transformador d’intensitat o de tensió: 0,59.

1.2 Comprovació individualitzada
1.2.1 Comptador d’aigua: 11,97.
1.2.2 Aparells assortidors. Per mànega: 28,70.
1.2.3 Altres equips de mesurament: 45,45.

1.3 Altres serveis
1.3.1 Tramitació de l’aprovació de model o autorització

d’ús d’equips: 113,63.
1.3.2 Certificat de verificació amb l’estudi previ del

certificat d’assaig emès pel laboratori autoritzat: 16,75.
2. Inspeccions, comprovacions i comunicacions
reglamentàries 
2.1 En instalAlacions d’ús domèstic o particular: 83,72.
2.2 Altres instalAlacions (ús comercial, industrial, públic):
215,30.
2.3 Presentació de certificat o proves reglamentàries fetes
per OCA o empreses; comunicacions reglamentàries: 4,78.
2.4 Certificat telemàtic d’inspeccions o de revisions
d’organismes de control o empreses: 3,29.
3. Autoritzacions, posades en servei i registres
3.1 Autoritzacions i posades en servei d’instalAlacions

3.1.1 InstalAlacions liberalitzades:
Baixa tensió, aparells elevadors, aparells de pressió,
tèrmiques, frigorífiques, productes petrolífers,
emmagatzematge de gasos combustibles, productes 
químics, receptores de gas, instalAlacions contra incendis,
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generació elèctrica en règim especial fins a 100 kW i
que no requereixen la declaració d’utilitat pública, i altres
3.1.1.1 InstalAlacions l’única documentació tècnica de les
quals sigui el certificat d’instalAlador

3.1.1.1.1 Tramitació presencial a la UDIT: 21,45.
3.1.1.1.2 Tramitació telemàtica: 14,50.

3.1.1.2 InstalAlacions per a usos domèstics amb projecte
tècnic

3.1.1.2.1 Tramitació presencial a la UDIT: 69,88.
3.1.1.2.2 Tramitació telemàtica: 43,37.

3.1.1.3 InstalAlacions per a altres usos amb projecte tècnic
3.1.1.3.1 Tramitació presencial a la UDIT: 85,82.
3.1.1.3.2 Tramitació telemàtica: 51,31.

3.1.2 InstalAlacions no liberalitzades
Línies de mitjana i alta tensió; centrals; subestacions i
estacions transformadores; emmagatzematge, transport i
distribució per canalització de combustibles, i altres

3.1.2.1 Fins a 12.000 euros de pressupost d’execució:
75,35.

3.1.2.2 De 12.001 euros a 150.000 euros de pressupost
d’execució, per cada 6.000 euros o fracció: 13,53.
3.1.2.3 La resta per cada 6.000 euros o fracció: 9,03.

3.1.3 InstalAlacions de generació d’energia elèctrica en règim
especial de més de 100 kW o que requereixen la declaració
d’utilitat pública

3.1.3.1 Amb projecte tècnic
3.1.3.1.1 Fins a 30.000 euros de pressupost d’execució:

75,35.
3.1.3.1.2 De 30.001 euros a 150.000 euros de pressupost

d’execució, per cada 6.000 euros o fracció: 5,39.
3.1.3.1.3 La resta per cada 6.000 euros o fracció: 3,58.
3.1.3.2 Sense projecte: 75,35.
3.1.4 Canvi de titularitat d’instalAlacions i comunicació

d’alta de conservador o mantenidor d’una instalAlació: 13,16.
3.2 Autoritzacions de suspensions temporals

3.2.1 De serveis de subministrament d’energia: 4,78.
3.3 Agents autoritzats, organismes de control, organismes
verificadors, laboratoris de metalls preciosos, d’assaig o
calibratge, i altres

3.3.1 Primera inscripció: 220,08.
3.3.2 Renovacions o modificacions: 88,50.

3.4 Registre industrial, registres i certificats d’empreses
instalAladores i mantenidores, tallers tacògrafs, tallers de
limitadors de velocitat i altres

3.4.1 Primera inscripció o habilitació: 53,82.
3.4.2 Renovacions i modificacions: 27,50.
3.4.3 Canvi de titularitat: 13,16.

4. Inscripció en el registre d’instalAlacions de raigs X amb
finalitats de diagnòstic mèdic: 35,88.
5. Autorització o modificació de la posada en funcionament
d’instalAlacions radioactives de segona i tercera categoria:
71,76.
6. Clausura d’instalAlacions radioactives: 35,88.
7. Rectificació d’errades (50 % de la quantia corresponent
al concepte que es rectifiqui)."

11. L’article 409 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:

"Article 409
Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels
serveis que s’esmenten a continuació, es prestin d’ofici o a
instància de la part interessada:
1. Autoritzacions o ampliacions d’activitats extractives,
projectes de restauració i permisos d’explotació de recursos
geotèrmics, i les seves pròrrogues.
2. Aprovació del pla de labors amb visita d’inspecció.
3. Canvi de titularitat de drets miners i nomenament de
directors facultatius d’explotació i de directors tècnics de
restauració.
4. Visites d’inspecció a autoritzacions mineres, concessions,
permisos d’explotació i d’investigació.
5. Permisos d’explotació, d’investigació, de concessions
directes i derivades, i les seves pròrrogues.
6. Concessió i renovació del carnet d’operador de
maquinaria mòbil (palista), i del carnet de pràctiques de
palista.
7. Expedients de caducitat de recursos miners.
8. InstalAlacions que requereixen exclusivament butlletí
d’instalAlador.
9. Informe de projecte de voladures per a activitats no
mineres."

12. L’article 411 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:

Article 411
Quantia

"La quota de la taxa s’ha de determinar segons les tarifes
següents, en euros:

1. Autoritzacions o ampliacions d’activitats extractives,
projectes de restauració i permisos d’explotació de recursos
geotèrmics, i les seves pròrrogues

1.1 Fins a 6.000 euros: 68,19.
1.2 La resta, per 6.000 o fracció: 17,94.

2. Aprovació del pla de labors amb visita d’inspecció
2.1 Fins a 6.000 euros: 215,30.
2.2 De 6.000,01 euros a 150.000 euros, per 6.000 o

fracció: 17,94.
2.3 La resta, per 6.000 o fracció: 9,56.

3. Canvi de titularitat de drets miners i nomenament de
directors facultatius d’explotació i de
directors tècnics de restauració: 45,45.
4. Visites d’inspecció a autoritzacions mineres, concessions,
permisos d’explotació i d’investigació: 215,30.
5. Permisos d’explotació, d’investigació, de concessions
directes i derivades, i les seves pròrrogues

5.1 Per primera quadrícula: 2.710,27.
5.2 Per primera i segona quadrícula: 3.614,47.
5.3 Per primera, segona i tercera quadrícula: 4.969,63.
5.4 Per primera, segona, tercera i quarta quadrícula:

6.998,14.
5.5 Per cada quadrícula d’excés: 1.807,26.

6. Concessió i renovació del carnet d’operador de
maquinaria mòbil (palista), i del carnet de pràctiques de
palista

6.1 Primera tramitació: 17,94.
6.2 Renovació: 14,36.
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7. Expedients de caducitat de recursos miners: 135,15.
8. InstalAlacions que requereixen exclusivament butlletí
d’instalAlador: 13,16.
9. Informe de projecte de voladures per a activitats no
mineres

9.1 Fins a 6.000 euros: 89,71.
9.2 De 6.000,01 euros a 150.000 euros, per cada 6.000

euros o fracció: 17,94.
9.3 La resta, per cada 6.000 euros o fracció: 9,56."

13. L’article 413 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:

"Article 413
Fet imposable

Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels
serveis que s’indiquen continuació, es prestin d’ofici o a
instància de la part interessada:

1. Expedició de certificats.
2. Expedició i renovació de carnets i certificats d’acreditació
professional d’instalAlador, de mantenidor i de conservador.
3. Certificats de posada en pràctica de patents i models
d’utilitat.
4. Informes tècnics sobre concessió i modificació de les
tarifes de subministraments públics.
5. Drets d’examen.
6. Comunicacions, altres certificats, còpies, informes i
resolucions a petició de la part interessada.
7. Expedició de certificats d’eficiència energètica d’edificis
en el seu conjunt o de parts d’aquests que s’hagin dissenyat
o modificat per ser utilitzats per separat."

14. L’article 415 de la Llei 11/1998 esmentada queda modificat
de la manera següent:

"Article 415
Quantia

La quota de la taxa s’ha de determinar segons les tarifes
següents, en euros:
1. Expedició de certificats

1.1 Per la recerca de dades o antecedents de solAlicitud
del subjecte passiu: 14,36.

1.2 Fotocòpies o còpies compulsades de documents
administratius, per pàgina: 4,19.
2. Expedició i renovació de carnets i certificats d’acreditació
professionals d’instalAlador, de mantenidor i de conservador

2.1 Primera tramitació: 17,94.
2.2 Renovacions: 14,36.

3. Certificats de posada en pràctica de patents i models
d’utilitat: 45,45.
4. Informes tècnics sobre concessió i modificació de les
tarifes de subministraments públics: 16,75.
5. Drets d’examen: 9,56.
6. Comunicacions, altres certificats, còpies, informes i
resolucions a petició de la part interessada

6.1 Informes i resolucions: 16,75.
6.2 Legalització i segellament de llibres, i emissió de

distintius i plaques identificatives: 4,78.
6.3 Comunicació de dades no confidencials: 23,92
6.4 Altres serveis a petició de la part interessada: 45,44.
6.5 Comunicacions a l’Administració per part

d’empreses i particulars: 4,78.

7. Expedició de certificats d’eficiència energètica d’edificis
en el seu conjunt o de parts d’aquests que s’hagin dissenyat
o modificat per ser utilitzats per separat: 119,60."

15. La lletra b) de l’apartat 3 de l’article 444 de la Llei 11/1998
esmentada queda modificada de la manera següent:

"b) A qualsevol altra publicació l’import de la qual sigui
exigible a una tercera persona pel subjecte passiu. Si no hi
ha cap normativa específica, es considera que l’import de la
publicació d’anuncis és exigible a una tercera persona quan
es refereix a un procediment com a resultat del qual aquesta
persona obtengui directament o indirectament un
aprofitament privatiu o, en general, qualsevol benefici
econòmic."

16. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 7, en l’article 444 de la
Llei 11/1998 esmentada, amb la redacció següent:

"7. Les referències a la gratuïtat de les publicacions en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears recollides en la Llei
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars i en les
diverses lleis d’atribucions de competències als consells
insulars, no impliquen l’establiment de cap nou supòsit de
gratuïtat. D’aquesta manera, els supòsits de gratuïtat o de
pagament són els mateixos quan els procediments eren
tramitats per l’Administració de la Comunitat Autònoma i
quan són tramitats pels consells insulars, sense que les
eventuals referències de les lleis esmentades abans a la
gratuïtat de les publicacions constitueixin per si mateixes
supòsits d’exempció o de no subjecció al marge dels que
preveu aquest article."

17. S’afegeix un nou títol, el títol XIII, en la Llei esmentada,
amb la redacció següent:

"Títol XIII
Servei d’Ocupació de les Illes Balears

Capítol únic
Taxes per serveis administratius generals

Article 451
Fet imposable

1. Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació dels
serveis administratius següents:

a) Fotocòpies de documents.
b) Compulsa de còpies de documents en suport de paper,

electrònic o telemàtic.
c) Emissió de documents autenticats en suport de paper,

electrònic o telemàtic.

2. Queden exempts d’aquesta taxa els serveis de compulsa
i autenticació dels documents que s’hagin de presentar o
siguin requerits en els procediments que tramiti el Servei
d’Ocupació de les Illes Balears. 
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Article 452
Subjecte passiu

Són subjectes passius de la taxa les persones o les entitats
que solAliciten les fotocòpies, les compulses i les còpies de
documents.

Article 453
Quantia

1. Fotocòpies
a) Fotocòpia DIN A4, per full: 0,20 euros.
b) Fotocòpia DIN A3, per full: 0,30 euros.
c) Fotocòpia DIN A2, per full: 0,50 euros.
d) Fotocòpia DIN A1, per full: 1,10 euros.
e) Fotocòpia DIN A0, per full: 2,10 euros.

Quan es tracti de fotocòpies de documents en color, la
quantia de la taxa és el resultat de multiplicar per 4 les
quanties anteriors.

2. Compulsa de documents: 2,25 euros per full, amb un
màxim de 30 euros per document.

3. Autenticació de documents en paper, en blanc i negre
a) DIN A4, per full: 2 euros.
b) DIN A3, per full: 2,5 euros.
c) DIN A2, per full: 3 euros.
d) DIN A1, per full: 3,5 euros.
e) DIN A0, per full: 4 euros.

Per cada document autenticat, la taxa no pot ser superior
a 45 euros.

4. Quan es tracti d’autenticacions de documents en color, la
quantia de la taxa serà el resultat de multiplicar per 4 les
quanties previstes en l’apartat 3 anterior.

5. Emissió de documents autenticats per mitjans electrònics
o telemàtics: 3 euros per full, amb un màxim de 45 euros per
document.

6. Còpies en CD proporcionat per l’Administració: 10 euros
per CD.

Article 454
Meritació i pagament

La taxa es merita en el moment de la prestació del
servei. No obstant això, se n’exigeix el pagament en el
moment en què se solAlicita el servei o l’actuació
administrativa a què es refereix el fet imposable."

Disposició final cinquena
Modificacions de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears

1. L’article 6 de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, queda
modificat de la manera següent: 

"Article 6
Òrgans de l’Agència Tributària

L’Agència Tributària s’estructura en els òrgans següents:

a) Òrgans de govern: la Presidència i el Consell General.
b) Òrgan executiu: la Direcció."

2. La disposició transitòria segona de la Llei 3/2008 esmentada
queda modificada de la manera següent:

"Disposició transitòria segona
Suport en la gestió dels serveis comuns

1. L’exercici de les funcions de gestió
economicoadministrativa, de contractació i de gestió de
recursos humans de l’Agència Tributària es pot dur a terme
amb la colAlaboració dels òrgans i de les unitats
administratives corresponents de la secretaria general de la
conselleria competent en matèria d’hisenda i, si escau,
d’altres òrgans superiors i directius de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. A aquest efecte, l’Agència Tributària de les Illes Balears
pot subscriure els convenis que calguin amb l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els quals han
de fixar les condicions i el règim jurídic de la colAlaboració."

Disposició final sisena
Remissió a la llei de pressuposts

1. Les lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears poden actualitzar i modificar els elements
quantificadors dels imposts regulats en aquesta Llei.

2. En tot cas, les lleis de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma poden modificar:

a) Pel que fa a l’impost sobre envasos de begudes, les unitats
de mesura, els tipus i els coeficients establerts per determinar la
quota tributària, com també el règim d’exempcions, deduccions
i bonificacions.

b) Pel que fa a l’impost sobre el dany mediambiental causat
per les grans àrees de venda, les unitats de mesura, els tipus i els
coeficients establerts per determinar la base liquidable i la quota
tributària, com també el règim d’exempcions, deduccions i
bonificacions.

c) En l’impost sobre el dany mediambiental derivat de l’ús
de vehicles de lloguer sense conductor, les unitats de mesura i
els tipus de gravamen establerts per determinar la quota íntegra,
com també el règim d’exempcions, deduccions i bonificacions.

Disposició final setena
Facultats de desplegament

1. Sens perjudici de les autoritzacions específiques que
s’estableixen al llarg d’aquesta Llei, s’autoritza, amb caràcter
general, el conseller competent en matèria d’hisenda perquè,
mitjançant una ordre, dicti les disposicions complementàries
que siguin necessàries per gestionar i aplicar els imposts
regulats en aquesta Llei i, en particular, perquè reguli les
circumstàncies relatives al compliment de les obligacions
tributàries formals derivades de l’aplicació dels tributs, inclosos
el procediment i els terminis per presentar les declaracions i les
autoliquidacions, com també per al pagament per mitjans
telemàtics que, si s’escau, sigui obligatori per als subjectes
passius, i els models oficials de declaracions censals i registrals,
com també de les declaracions i les autoliquidacions.



4518 BOPIB núm. 87 -  22 de febrer de 2013

2. En tot allò que no preveu l’apartat anterior, correspon al
Consell de Govern de les Illes Balears desplegar
reglamentàriament els aspectes que siguin pertinents, si s’escau.

Disposició final vuitena
Entrada en vigor

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

2. Això no obstant, d’acord amb el que preveu l’article 10.2 de
la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i pel que
fa a l’impost sobre el dany mediambiental causat per les grans
àrees de venda, el primer període impositiu s’ha de regir per les
normes específiques que s’estableixen en les disposicions
transitòries d’aquesta Llei.

D’altra banda, la modificació de la Llei 3/2012, de 30
d’abril, de mesures tributàries urgents, a què es refereix la
disposició final segona de la present Llei, produeix efectes des
de l’1 de gener de 2013.

Palma, 15 de febrer de 2013
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d’Ocupació:
José Ignacio Aguiló Fuster.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1049/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política general en matèria d'incompatibilitats. (Mesa de 20
de febrer de 2013).

Palma, a 20 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 MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears,
sobre la política general en matèria d'incompatibilitats.

Política general en matèria d'incompatibilitats.

S'interpelAla el Govern de les Illes Balears en matèria de la
seva política general relativa a la Llei d'incompatibilitats.

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 1022/13, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 5823/11, relativa a ports
esportius. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

Palma, a 20 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 MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 5823/11,
relativa a ports esportius, la moció següent.

Ports esportius.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar els acords escaients per evitar la
instalAlació de nous ports esportius o l'ampliació substancials
dels existents.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a
desestimar l'ampliació del Club Nàutic de S'Arenal, per
desproporcionat i perquè perjudicaria l'arenal i, per tant, el medi
ambient, el turisme i tota l'activitat econòmica de la Platja de
Palma.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 876/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (I). (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 877/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (II). (Mesa de 20 de febrer de 2013).



BOPIB núm. 87 -  22 de febrer de 2013 4519

RGE núm. 878/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llistes
d'espera (III). (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 879/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (I).
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 880/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (II).
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 881/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (III).
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 882/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (IV).
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 883/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (V).
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 884/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (VI).
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 885/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE (VII).
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 886/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
ginecòlegs/ginecòlogues d'hospitals públics (I). (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 887/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i
Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
ginecòlegs/ginecòlogues d'hospitals públics (II). (Mesa de 20
de febrer de 2013).

RGE núm. 888/13, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a convenis
de colAlaboració dins el marc del programa ALTER. (Mesa de
20 de febrer de 2013).

RGE núm. 889/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
exposicions en el Museu de Menorca (I). (Mesa de 20 de febrer
de 2013).

RGE núm. 890/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
exposicions en el Museu de Menorca (II). (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 891/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a APIMA
en el Consell Escolar de les Illes Balears. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 892/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
exposicions en el Museu de Mallorca (I). (Mesa de 20 de febrer
de 2013).

RGE núm. 893/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
exposicions en el Museu de Mallorca (II). (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 894/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
exposicions en el Museu Arqueològic d'Eivissa (I). (Mesa de 20
de febrer de 2013).

RGE núm. 895/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
exposicions en el Museu Arqueològic d'Eivissa (II). (Mesa de
20 de febrer de 2013).

RGE núm. 896/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
exposicions en el Museu des Puig d'Eivissa (I). (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 897/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
exposicions en el Museu des Puig dels Molins d'Eivissa (II).
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 922/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a rendiment
net en aplicació del reglament d'IRPF. (Mesa de 20 de febrer
de 2013).

RGE núm. 923/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Castell de Sant Carles. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 924/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Patrimoni Militar del Port de Maó. (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 925/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Museu Torrens Lladó. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 926/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espectadors que han rebut els centres gestionats per la
Fundació Àrea de Creació Acústica. (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 927/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espectadors que han rebut els centres gestionats pel Consorci
Fundació Pública Balears per la Música. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).
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RGE núm. 928/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Coll Bardolet. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 929/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Es Baluard, Museu d'Art Contemporani. (Mesa de 20 de febrer
de 2013).

RGE núm. 930/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espectadors que han rebut els centres gestionats per la
Fundació Menorquina de l'Òpera. (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 931/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Museu i Centre de Cultura de Formentera. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 932/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
espectadors que han rebut els centres gestionats per la
Fundació Teatre del Mar. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 933/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Robert Graves. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 935/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que ha rebut el Museu de Menorca. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 936/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que ha rebut el Museu de Mallorca. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 937/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que ha rebut el Museu des Puig dels Molins. (Mesa de
20 de febrer de 2013).

RGE núm. 938/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants que ha rebut el jaciment arqueològic de Pollentia.
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 939/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
actuacions de l'Orquestra Simfònica. (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 940/13, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
director de l'Orquestra Simfònica. (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 979/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projecte a
S'Enclusa (Ferreries). (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 980/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projecte de la
sala multifuncional (Ferreries). (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 981/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a índex de
comprensió lectora. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 982/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a preservació i
promoció de l'ús de la llengua pròpia. (Mesa de 20 de febrer
de 2013).

RGE núm. 983/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a membres del
grup de treball del Camí de Cavalls. (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 985/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència, gener 2013. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 986/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, gener
2013. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 987/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
mamografies, gener 2013. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 988/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
mamografies 2012. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 990/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es
Fusteret, gener 2013. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 991/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es
Mussol, gener 2013. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 992/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre Es
Pinaret, gener 2013. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 993/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a centre
socioeducatiu d'incorporació social, gener 2013. (Mesa de 20
de febrer de 2013).

RGE núm. 994/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Fusteret, gener 2013. (Mesa de 20 de febrer de
2013).
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RGE núm. 995/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Mussol, gener 2013. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 996/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre Es Pinaret, gener 2013. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 997/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estada al
centre socioeducatiu d'incorporació social, gener 2013. (Mesa
de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1002/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió de
les finques de Planícia. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1003/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a taxa d'ús
d'espais naturals a la Serra de Tramuntana. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1004/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a torrent de
Pareis. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1005/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a monument
natural de Ses Ufanes. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1006/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
nomenament de gerent del Consorci Serra de Tramuntana.
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1007/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projecte
de demolició dels apartaments de Ses Covetes. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1008/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a projecte
de demolició dels apartaments de Ses Covetes 2. (Mesa de 20
de febrer de 2013).

RGE núm. 1009/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ampliació
del Parc Nacional de Cabrera. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1010/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estalvi
econòmic en la bonificació per residència. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1011/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estalvi
econòmic en la bonificació per residència 2. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1014/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a 50è
aniversari de la mort d'Antoni Torrandell. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1015/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestió
econòmica dels ports de les Illes Balears. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1018/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a factures
corresponents a receptes de pensionistes. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1019/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a total de
facturació de les farmàcies de Mallorca a l'Ib-salut. (Mesa de
20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1020/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a total de
farmàcies de Mallorca que facturen a l'Ib-salut. (Mesa de 20
de febrer de 2013).

RGE núm. 1021/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a visita del
coordinador municipal de salut a Eivissa. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1054/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
els consells insulars (I). (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1055/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
els consells insulars (II). (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1056/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
els consells insulars (III). (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1057/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deute amb
els consells insulars (IV). (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1058/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic financer (I). (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 1059/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic financer (II). (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 1060/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pla
d'equilibri econòmic financer (III). (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 1061/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mè
pollencí. (Mesa de 20 de febrer de 2013).



4522 BOPIB núm. 87 -  22 de febrer de 2013

RGE núm. 1074/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració
d'històries clíniques (I). (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1075/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integració
d'històries clíniques (II). (Mesa de 20 de febrer de 2013).

Palma, a 20 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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera (I).

Dades de llistes d'espera per intervenció quirúrgica per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
especialitat a dia 30 de gener de 2013.

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera (II).

Dades de llistes d'espera per consulta externa amb
especialista d'hospital per hospitals (Hospital Universitari de
Son Espases, Hospital Son Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de
Manacor, Hospital de Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de
Formentera) i per especialitats a dia 30 de gener de 2013.

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llistes d'espera (III).

Dades de llistes d'espera per proves complementàries per
hospitals (Hospital Universitari de Son Espases, Hospital Son
Llàtzer, Hospital d'Inca, Hospital de Manacor, Hospital de
Menorca, Hospital d'Eivissa, Hospital de Formentera) i per
prova complementària a dia 30 de gener de 2013.

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (I).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossat per hospitals i per mes, des de dia 1 de novembre de
2012 a dia 31 de gener de 2013?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (II).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossat per hospitals i per mes, des de dia 1 de
novembre de 2012 a dia 31 de gener de 2013?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (III).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
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autònoma, desglossat per hospitals i per mes, des de dia 1 de
novembre de 2012 a dia 31 de gener de 2013?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (IV).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de Lluc, desglossat per mes, des de
dia 1 de novembre de 2012 a dia 31 de gener de 2013?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

IVE (V).

Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de Lluc, especificat
per mes, des de dia 1 de novembre de 2012 a dia 31 de gener de
2013?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 escrita.

IVE (VI).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut,
desglossat per clínica privada i per mes, des de dia 1 de
novembre de 2012 a dia 31 de gener de 2013?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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 escrita.

IVE (VII).

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ib-salut
per a la realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs que
s'han realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossat per clínica privada i per mes,
des de dia 1 de novembre de 2012 a dia 31 de gener de 2013?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nombre de ginecòlegs/ginecòlogues d'hospitals públics (I).

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma, desglossat per hospital
i per mes, des de dia 1 de novembre de 2012 a dia 31 de gener
de 2013?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Nombre de ginecòlegs/ginecòlogues d'hospitals públics (II).

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat autònoma que s'han declarat
objectors per a la realització d'interrupcions voluntàries de
l'embaràs, desglossat per hospital i per mes, des de dia 1 de
novembre de 2012 a dia 31 de gener de 2013?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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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 de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Convenis de colAlaboració dins el marc del programa ALTER.

Ha signat la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
convenis de colAlaboració amb el Consell Insular de Menorca i
amb l'Ajuntament de Ciutadella per al desenvolupament
d'accions formatives dins el marc del programa ALTER,
d'intervenció socioeducativa per a joves en risc d'exclusió social
i escolar?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposicions en el Museu de Menorca (I).

Quines exposicions es van realitzar en el Museu de Menorca
de l'any 2007 a l'any 2012, amb expressió dels títols de les
mostres, dates i nombre de visitants?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposicions en el Museu de Menorca (II).

Quines exposicions es van realitzar en el Museu de Menorca
de l'any 2004 a l'any 2007, amb expressió dels títols de les
mostres, dates i nombre de visitants?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

APIMA en el Consell Escolar de les Illes Balears.

Quin criteris ha seguit la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats per designar la representativitat de les federacions
de les APIMA en el Consell Escolar de les Illes Balears?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposicions en el Museu de Mallorca (I).

Quines exposicions es van realitzar en el Museu de Mallorca
de l'any 2007 a l'any 2012, amb expressió dels títols de les
mostres, dates i nombre de visitants?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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

Exposicions en el Museu de Mallorca (II).

Quines exposicions es van realitzar en el Museu de Mallorca
de l'any 2004 a l'any 2007, amb expressió dels títols de les
mostres, dates i nombre de visitants?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Exposicions en el Museu Arqueològic d'Eivissa (I).

Quines exposicions es van realitzar en el Museu
Arqueològic d'Eivissa de l'any 2007 a l'any 2012, amb expressió
dels títols de les mostres, dates i nombre de visitants?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposicions en el Museu Arqueològic d'Eivissa (II).

Quines exposicions es van realitzar en el Museu
Arqueològic d'Eivissa de l'any 2004 a l'any 2007, amb expressió
dels títols de les mostres, dates i nombre de visitants?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposicions en el Museu des Puig d'Eivissa (I).

Quines exposicions es van realitzar en el Museu des Puig
dels Molins d'Eivissa de l'any 2007 a l'any 2012, amb expressió
dels títols de les mostres, dates i nombre de visitants?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Exposicions en el Museu des Puig dels Molins d'Eivissa (II).

Quines exposicions es van realitzar en el Museu des Puig
dels Molins d'Eivissa de l'any 2004 a l'any 2007, amb expressió
dels títols de les mostres, dates i nombre de visitants?

Palma, a 11 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Rendiment net en aplicació del reglament d'IRPF.

Quin ha estat el criteri per determinar el rendiment net en
aplicació de l'article 37.41 del reglament d'impost sobre les
persones físiques, pel que afecta als municipis de Maria de la
Salut, Muro i Santa Margalida, que han rebut un tractament
diferenciat per part del Ministeri d'Hisenda i Administracions
Públiques, en funció de l'Ordre HAP/848/2012, de 16 d'abril?

Palma, a 4 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Castell de Sant Carles.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Castell de Sant Carles durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Visitants que han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Patrimoni Militar del Port de Maó.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Patrimoni Militar del Port de Maó durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Museu Torrens Lladó.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats pel Consorci del
Museu Torrens Lladó durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espectadors que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Àrea de Creació Acústica.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Àrea de Creació Acústica durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espectadors que han rebut els centres gestionats pel Consorci
Fundació Pública Balears per a la Música.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats pel Consorci
Fundació Pública Balears per a la Música durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Coll Bardolet.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la Fundació
Coll Bardolet durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que han rebut els centres gestionats per la Fundació Es
Baluard, Museu d'Art Contemporani.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Es Baluard, Museu d'Art Contemporani, durant l'any
2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espectadors que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Menorquina de l'Òpera.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Menorquina de l'Òpera durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Museu i Centres de Cultura de Formentera.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la Fundació
Museu i Centre de Cultura de Formentera durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Espectadors que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Teatre del Mar.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants espectadors han rebut els centres gestionats per la
Fundació Teatre del Mar durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que han rebut els centres gestionats per la Fundació
Robert Graves.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants han rebut els centres gestionats per la Fundació
Robert Graves durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que ha rebut el Museu de Menorca.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants ha rebut el Museu de Menorca durant l'any
2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que ha rebut el Museu de Mallorca.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants ha rebut el Museu de Mallorca durant l'any
2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que ha rebut el Museu des Puig dels Molins.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants ha rebut el Museu des Puig dels Molins durant
l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants que ha rebut el jaciment arqueològic de Pollentia.

Per tal de conèixer la incidència social de les entitats
culturals de què forma part el Govern de les Illes Balears,
quants visitants ha rebut el jaciment arqueològic de Pollentia
durant l'any 2012?

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Actuacions de l'Orquestra Simfònica.

Quin és el programa d'actuacions de l'Orquestra Simfònica
de les Illes Balears a cadascuna de les Illes per a l'any 2013?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Director de l'Orquestra Simfònica.

Quins són els motius que han portat a rellevar Salvador
Brotons del seu càrrec de director de l'Orquestra Simfònica 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.

AP)
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.

Projecte a S'Enclusa (Ferreries).

Vistes les afirmacions del Govern respecte dels recursos
prevists per finançar les inversions estatutàries, on són els
milions del projecte a S'Enclusa (Ferreries)?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projecte de la sala multifuncional (Ferreries).

Vistes les afirmacions del Govern respecte dels recursos
prevists per finançar les inversions estatutàries, on són els
milions del projecte de la sala multifuncional a Ferreries?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Índex de comprensió lectora.

Quin pla té previst la conselleria per combatre els índexs tan
baixos d'alumnes excelAlents en comprensió lectora?
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Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Preservació i promoció de l'ús de la llengua pròpia.

L'Estatut d'Autonomia diu que les administracions han de
preservar i promoure l'ús de la llengua pròpia de les Illes
Balears. Quines actuacions ha dut a terme el Govern per fer
efectiu aquest mandat?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Membres del grup de treball del Camí de Cavalls.

Quins membres formen el grup de treball que elaborarà el
Pla de seguretat i analitzarà les tasques prèvies que s'han estat
fent en el Camí de Cavalls a Menorca?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Dependència gener 2013.

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de gener de 2013?

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de gener de 2013?

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada en el mes de gener
de 2013?

De la quantia total de la nòmina de gener de 2013 de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de gener de 2013?

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes de gener de 2013?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

IVE gener 2013.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública el mes de gener de 2013?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de gener de 2013 i que hagin de ser abonades per l'Ib-salut?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mamografies gener 2013.

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de detecció precoç del càncer de mama s'han registrat
el mes de gener de 2013?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Mamografies 2012.

Quantes dones durant l'any 2012 s'han fet mamografies
lligades al programa de prevenció del càncer de mama i també
se l'havien feta l'any 2010?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Centre Es Fusteret - gener 2013.

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Fusteret?
Detall per setmana.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Centre Es Mussol - gener 2013.

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Mussol? Detall
per setmana.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Centre Es Pinaret - gener 2013.

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre Es Pinaret? Detall
per setmana.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Centre socioeducatiu d'incorporació social - gener 2013.

Quants de menors han estat ingressats en el mes de gener de
2013 i amb quina mesura judicial en el centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estada al centre Es Fusteret - gener 2013.

Quina ha estat l'estada  més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el gener de 2013?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estada al centre Es Mussol - gener 2013.

Quina ha estat l'estada  més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el gener de 2013?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estada al centre Es Pinaret - gener 2013.

Quina ha estat l'estada  més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el gener de 2013?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Estada al centre socioeducatiu d'incorporació social - gener
2013.

Quina ha estat l'estada  més alta de joves en el centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el gener de 2013?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Gestió de les finques de Planícia.

Quina gestió de les finques de Planícia té prevista la
Conselleria de Medi Ambient?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Taxa d'ús d'espais naturals a la Serra de Tramuntana.

Com fa comptes aplicar la taxa d'ús d'espais naturals als
senderistes, espeleòlegs i ciclistes que passen per la Serra de
Tramuntana?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BJ)
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.

Torrent de Pareis.

Quines actuacions té previstes el Govern en el Monument
Natural del Torrent de Pareis?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BK)
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.

Monument Natural de Ses Ufanes.

Quines actuacions té previstes el Govern en el Monument
Natural de Ses Ufanes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BL)
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.

Nomenament del gerent del Consorci Serra de Tramuntana.

Considera apropiat el conseller de Medi Ambient que es
nomeni un gerent de nomenament polític al Consorci Serra de
Tramuntana Patrimoni Mundial mentre s'eliminen les places de
tècnics assignats al Paratge Natural de la Serra?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BM)
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.

Projecte de demolició dels apartaments de Ses Covetes.

Quants de tècnics signen el projecte de demolició dels
apartaments ilAlegals de Ses Covetes i per què tants?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Projecte de demolició dels apartaments de Ses Covetes 2.

Quina colAlaboració ha ofert el Govern de les Illes Balears
a l'Ajuntament de Campos per procedir a la demolició dels
apartaments ilAlegals de Ses Covetes?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BO)
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.

Ampliació del Parc Nacional de Cabrera.

Té intenció el Govern d'ampliar el Parc Nacional de
l'arxipèlag de Cabrera?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BP)
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.

Estalvi econòmic en la bonificació per residència.

Té el Govern de les Illes Balears cap estudi del Ministeri de
Foment en el qual es valora l'estalvi econòmic en la bonificació
per residència arran de l'obligació de presentar el certificat de
resident?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BQ)
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.

Estalvi econòmic en la bonificació per residència 2.

Pensa el Govern de les Illes Balears solAlicitar l'estudi del
Ministeri de Foment en el qual es valora l'estalvi econòmic en
la bonificació per residència arran de l'obligació de presentar el
certificat de resident?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BR)
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.

50è aniversari de la mort d'Antoni Torrandell.

Enguany es compleix el cinquantè aniversari de la mort del
músic Antoni Torrandell. Quins actes té prevists la conselleria
amb motiu de l'efemèride i, en concret, preveu algun concert de
l'Orquestra Simfònica a la ciutat d'Inca?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BS)
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.

Gestió econòmica dels ports de les Illes Balears.

Pensa el Govern de les Illes Balears reclamar a Autoritat
Portuària de Balears que faci un tractament de la informació
desglossat per ports, especialment pel que fa a la gestió
econòmica i les xifres de negoci?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

BT)
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.

Factures corresponents a receptes de pensionistes.

A la Comissió de Salut, el passat dia 6 de gener, el conseller
de Salut va donar dades sobre el nombre de receptes que
s'havien gestionat des de la farmàcia propietat del Sr. José
Ramón Bauzá del municipi de Marratxí.

De les receptes facturades, quin nombre correspon a receptes
de pensionistes? Se solAlicita aquesta pregunta dels següents
anys: 2005, 2006, 2007, 2008, 1009, 2010, 2011 i 2012.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Total de facturació de les farmàcies de Mallorca a l'Ib-salut.

Quin va ser el total de facturació a l'Ib-salut a les farmàcies
de Mallorca els anys 2009, 2010, 2011 i 2012? Se solAlicita
detall per any.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Total de farmàcies de Mallorca que facturen a l'Ib-salut.

Quin és el nombre de farmàcies que varen facturar a l'Ib-
salut els anys 2009, 2010, 2011 i 2012? Se solAlicita detall per
any.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Visita del coordinador municipal de salut a Eivissa.

El passat dia 5 de febrer, durant la intervenció en el debat de
la moció sobre salut que es va produir en el Parlament, la Sra.
Palau, parlamentària del Grup Popular, va dir textualment: "Li
puc assegurar que aquest coordinador municipal que tant li
preocupa s'ha passejat diversos dies per l'illa d'Eivissa, s'ha
entrevistat amb tots els responsables de sanitat de tots els
municipis, s'ha fet feina i s'han aconseguit coses. no sé a les
altres illes, a l'illa d'Eivissa li puc assegurar que sí perquè jo
mateixa l'he acompanyat i n'he vist els resultats, n'he vist els
resultats".

Davant aquestes paraules demanam:

A quins municipis el coordinador municipal de salut va anar
acompanyat de la Sra. Palau, parlamentària del Partit Popular?
Es demana nom del municipi i data i motiu de la visita.

Qui va convidar la Sra. Palau, parlamentària del Partit
Popular, a les visites que el coordinador municipal va realitzar
amb els responsables de sanitat a l'illa d'Eivissa?

Amb quins responsables de sanitat es varen reunir el
coordinador municipal de salut acompanyat de la Sra. Palau,
parlamentària del Partit Popular? Es demana nom del
responsable i càrrec que ocupa.

Quantes reunions varen fer plegats el coordinador municipal
de salut i la Sra. Palau, parlamentària del Partit Popular?

Quines persones estaven presents a les reunions, a part del
coordinador municipal de salut, quan va anar acompanyat de la
Sra. Palau, parlamentària del Partit Popular?

A quins resultats es refereix la Sra. Palau quan diu que ella
ho ha observat a rel de les seves visites amb el coordinador
municipal de salut?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute amb els consells insulars (I).

Quin és el deute generat pel Govern de les Illes Balears amb
el Consell de Mallorca al llarg de l'actual legislatura?

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute amb els consells insulars (II).

Quin és el deute generat pel Govern de les Illes Balears amb
el Consell de Menorca al llarg de l'actual legislatura?

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute amb els consells insulars (III).

Quin és el deute generat pel Govern de les Illes Balears amb
el Consell d'Eivissa al llarg de l'actual legislatura?

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Deute amb els consells insulars (IV).

Quin és el deute generat pel Govern de les Illes Balears amb
el Consell de Formentera al llarg de l'actual legislatura?

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CC)
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.

Pla d'equilibri econòmic financer (I).

Quina és la desviació produïda respecte dels objectius de
despesa fixats en el Pla d'equilibri econòmic financer del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CD)
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.

Pla d'equilibri econòmic financer (II).

Quina és la desviació produïda respecte dels objectius
d'ingressos fixats en el Pla d'equilibri econòmic financer del
Govern de les Illes Balears?

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CE)
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.

Pla d'equilibri econòmic financer (III).

Quines accions portarà a terme el Govern de les Illes Balears
per corregir les desviacions produïdes?

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CF)
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.

Mè pollencí.

Quines gestions està fent la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori per tal que el mè pollencí no perdi la seva
certificació de qualitat?

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CG)
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.

Integració d'històries clíniques (I).

La Conselleria de Salut, Família i Benestar Social està
treballant per la integració de les històries clíniques de pacients
del Servei Balear de la Salut i de diverses clíniques i entitats
sanitàries privades?

Palma, a 18 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CH)
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.

Integració d'històries clíniques (II).

Per què vol la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social treballar la integració de les històries clíniques de
pacients del Servei Balear de Salut amb les històries clíniques
de diverses clíniques i entitats sanitàries privades?

Palma, a 18 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1081/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a gestions del
Govern per evitar els acomiadaments a empreses del sector
turístic i del transport. (Ratificació de l'admissió per delegació,
Mesa de 20 de febrer de 2013).
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RGE núm. 1102/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Palau de
Marivent. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1104/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a serveis per
a les dones víctimes de la violència masclista. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1105/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
conveni entre la UIB i el Parc Bit. (Mesa de 20 de febrer de
2013).

RGE núm. 1106/13, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a xarxa de
fibra òptica a Menorca. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1107/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conveni signat amb el Real Automóvil Club. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1108/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla integral d'impuls de les capacitats emprenedores. (Mesa
de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1109/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Fira internacional d'art contemporani Arco 2013. (Mesa de
20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1110/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a decret de
simplificació documental. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1111/13, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
accions conjuntes de promoció amb Turespaña. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1112/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fòrums
i meses estratègiques de producte turístic. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1113/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a compliment de les exigències de la Unió Europea en
relació amb el Pla de desenvolupament rural. (Mesa de 20 de
febrer de 2013).

RGE núm. 1114/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
reestructuració del sector públic instrumental de les Illes
Balears. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1115/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Iberia i
Orizonia. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1116/13, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista relativa a
retallades al sistema educatiu. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1117/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament
just amb els consells insulars. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1118/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
paper del Govern a la crisi d'Orizonia. (Mesa de 20 de febrer
de 2013).

RGE núm. 1119/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1120/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista relativa
a desnonaments. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

Palma, a 20 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

Gestions del Govern per evitar els acomiadaments a empreses
del sector turístic i del transport.

Quines gestions ha fet el Govern per evitar els
acomiadaments a empreses del sector turístic i del transport
estratègiques per a les Illes Balears?

Palma, a 18 de febrer de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Palau de Marivent.

Pensa el Govern de les Illes Balears fer alguna gestió per
recuperar el Palau de Marivent?

Palma, a 20 de febrer de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
D'acord amb el que preveuen els articles 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.

Serveis per a les dones víctimes de la violència masclista.

Per quin motiu s'han reduït els serveis per a les dones
víctimes de la violència masclista?

Palma, a 20 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 entre la UIB i el Parc Bit.

Com valora el Govern el conveni signat entre la Universitat
de les Illes Balears i el Parc Bit per tal de millorar les relacions
entre la universitat i les empreses?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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.

Xarxa de fibra òptica a Menorca.

Quina valoració fa el vicepresident econòmic sobre el
conveni per construir una xarxa de fibra òptica a Menorca?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

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.

Conveni signat amb el Real Automóvil Club.

En què consisteix el primer conveni signat entre el Govern
de les Illes Balears i el Real Automóvil Club d'Espanya en
matèria de seguretat vial?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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.

Pla integral d'impuls de les capacitats emprenedores.

Quins programes preveuen les línies d'actuació del Pla
integral d'impuls de les capacitats emprenedores en educació?

Palma, a 19 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.

Fira internacional d'art contemporani Arco 2013.

Quina valoració fa el Govern de la Fira internacional d'art
contemporani Arco 2013 celebrada recentment?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quin estalvi pensa el Govern de les Illes Balears que es pot
aconseguir amb el Decret de simplificació documental
recentment publicat?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Accions conjuntes de promoció amb Turespaña.

Quines accions conjuntes de promoció turística portarà a
terme la Conselleria de Turisme amb Turespaña?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Fòrums i meses estratègiques de producte turístic.

Quins fòrums i quines meses estratègiques de producte
turístic té previst realitzar la Conselleria de Turisme i Esports al
llarg del present any?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

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.

Compliment de les exigències de la Unió Europea en relació
amb el Pla de desenvolupament rural.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears del
sobreesforç que s'ha vist obligat a realitzar en aquest mandat per
donar compliment a les exigències de la Unió Europea en

relació amb el Fons per al Pla de desenvolupament rural (PDR)
de les Illes Balears?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

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.

Reestructuració del sector públic instrumental de les Illes
Balears.

En quina fase es troba la reestructuració del sector públic
instrumental de les Illes Balears?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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.

Iberia i Orizonia.

Sr. Conseller de Turisme, quins resultats han donat les
gestions realitzades pel Govern en els casos d'Iberia i Orizonia?

Palma, a 19 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, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Retallades al sistema educatiu.

Pot garantir el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
que amb els pressuposts aprovats per l'Estat i per aquesta
comunitat autònoma no hi haurà més retallades al sistema
educatiu?
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Palma, a 19 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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.

Tractament just amb els consells insulars.

Considera el Sr. Vicepresident que el Govern de les Illes
Balears té un tractament just, d'acord amb el que estableix
l'Estatut, amb els consells insulars?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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.

Paper del Govern a la crisi d'Orizonia.

Sr. Vicepresident, està satisfet del paper del Govern en la
gestió de la greu crisi d'Orizonia?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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

Inversions estatutàries.

Sr. Vicepresident, per què ha renunciat a 800 milions d'euros
de les inversions estatutàries?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desnonaments.

Sr. President, quines gestions pensa fer per donar
compliment a la declaració institucional aprovada al Parlament
sobre desnonaments?

Palma, a 19 de febrer de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 948/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ERO i
precarietat laboral a IB3, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari de RTVIB (Mesa de la Comissió de
control de Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de febrer de
2013).

RGE núm. 1033/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a processos
d'ERO a IB3, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari de RTVIB (Mesa de la Comissió de control de
Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de febrer de 2013).

RGE núm. 1034/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programació d'IB3 Ràdio, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari de RTVIB (Mesa de la Comissió de
control de Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de febrer de
2013).

RGE núm. 1035/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
manipulació informativa a IB3, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari de RTVIB (Mesa de la Comissió de
control de Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de febrer de
2013).
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RGE núm. 1036/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
repercussions dels ERO a IB3, a contestar davant la Comissió
de control parlamentari de RTVIB (Mesa de la Comissió de
control de Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de febrer de
2013).

RGE núm. 1038/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiència
tercera onada de l'EGM, a contestar davant la Comissió de
control parlamentari de RTVIB (Mesa de la Comissió de
control de Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de febrer de
2013).

RGE núm. 1039/13, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Camps
i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
colAlaboració entre l'EPRTVIB i ABITEL, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari de RTVIB (Mesa de la
Comissió de control de Radiotelevisió de les Illes Balears de 14
de febrer de 2013).

RGE núm. 1040/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a campanya "Tots donam una mà", a contestar davant la
Comissió de control parlamentari de RTVIB (Mesa de la
Comissió de control de Radiotelevisió de les Illes Balears de 14
de febrer de 2013).

RGE núm. 1041/13, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
comercialització conjunta de FORTA, a contestar davant la
Comissió de control parlamentari de RTVIB (Mesa de la
Comissió de control de Radiotelevisió de les Illes Balears de 14
de febrer de 2013).

RGE núm. 1042/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències
any 2012, a contestar davant la Comissió de control
parlamentari de RTVIB (Mesa de la Comissió de control de
Radiotelevisió de les Illes Balears de 14 de febrer de 2013).

RGE núm. 1043/13, de l'Hble. Sr. Diputat José M. Camps
i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a la
sèrie "Migjorn", a contestar davant la Comissió de control
parlamentari de RTVIB (Mesa de la Comissió de control de 

RGE núm. 1044/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a variació
de les retribucions dels càrrecs directius de l'EPRTVIB, a
contestar davant la Comissió de control parlamentari de
RTVIB (Mesa de la Comissió de control de Radiotelevisió de
les Illes Balears de 14 de febrer de 2013). Radiotelevisió de les
Illes Balears de 14 de febrer de 2013).

Palma, a 14 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

ERO i precarietat laboral a IB3.

Pensa la direcció d'IB3 fer alguna cosa per tal d'evitar l'ERO
de l'àrea d'emissions i la precarietat laboral de l'ens?

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

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Processos d'ERO a IB3.

Quina ha estat l'actuació de la direcció de l'EPRTVIB en els
processos d'ERO que han afectat IB3?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Programació d'IB3 Ràdio.

Quins criteris ha aplicat la direcció a l'hora de fer els canvis
en la programació d'IB3 Ràdio?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.
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Manipulació informativa a IB3.

Quan acabarà la manipulació informativa a IB3?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Repercussions dels ERO a IB3.

Quines repercussions tenen a IB3 els ERO que s'han produït
a les empreses que hi treballen?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Audiències tercera onada de l'EGM.

Què suposen per a IB3 Ràdio les audiències obtingudes a la
tercera onada de l'EGM l'any 2012?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

ColAlaboració entre l'EPRTVIB i ABITEL.

Què suposa la colAlaboració entre l'EPRTVIB i ABITEL
amb la signatura del darrer conveni?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
José M. Camps i Buenaventura.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Campanya "Tots donam una mà".

Què ha suposat la campanya de responsabilitat social "Tots
donam una mà" durant l'any 2012?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Comercialització conjunta de FORTA.

Quin ha estat el resultat de la comercialització conjunta de
FORTA l'any 2012?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Audiències any 2012.

Quina valoració es fa de les audiències obtingudes durant
l'any 2012 en comparació a l'any 2011?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Sèrie Migjorn.

Què ha suposat la presentació de la sèrie Migjorn a
Menorca?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
José M. Camps i Buenaventura.

A la Mesa de la Comissió de control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Variació de les retribucions dels càrrecs directius de
l'EPRTVIB..

Quina ha estat la variació de les retribucions dels càrrecs
directius a l'EPRTVIB?

Palma, a 14 de febrer de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

Ordre de Publicació

RGE núm. 1012/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedient de
regulació d'ocupació a IB3 (ERO), a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 20
de febrer de 2013).

RGE núm. 1013/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedient de
regulació d'ocupació a IB3 (ERO), 2, a contestar davant la
Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals. (Mesa de 20
de febrer de 2013).

Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

ERO a IB3.

Quina és la valoració del Govern de les Illes Balears sobre
els expedients de regulació d'ocupació que afecten els
treballadors de les empreses concessionàries de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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 Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

ERO a IB3, 2.

Com repercutiran els expedients de regulació d'ocupació de
les empreses concessionàries de l'EPRTVIB en la qualitat del
servei públic d'IB3?

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 966/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a trasllat del Conservatori de Música de Menorca a la
Sala Augusta de Maó, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 973/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a contra la privatització del Registre Civil, amb
tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1016/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a informació desglossada dels ports gestionats per Autoritat
Portuària de Balears, amb tramitació davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 20 de febrer
de 2013).

RGE núm. 1017/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a solidaritat amb les dones de la Índia, amb tramitació davant
la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 20
de febrer de 2013).
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RGE núm. 1048/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a menjadors escolars, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1050/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a accés públic al Puig Major, amb tramitació davant la
Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de
20 de febrer de 2013).

RGE núm. 1064/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a competències en matèria de joventut, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 20 de febrer de 2013).

Palma, a 20 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Trasllat del Conservatori de Música de Menorca a la Sala
Augusta de Maó.

Exposició de motius

El Conservatori Professional de Música de Menorca compta
amb dues seus, una a Maó i una altra a Ciutadella. La de Maó
ocupa una ala de la primera planta del Claustre de Carme de
Maó que va ser cedida per l’Ajuntament d’aquesta població
l’any1989 a través d’un conveni de colAlaboració.

Amb els anys, aquest espai és manifestament petit per a les
seves necessitats actuals i, a més, ha quedat obsolet quant a
mesures de seguretat, accessibilitat, etc.

És per aquesta raó que la passada legislatura es va treballar
per cercar un emplaçament més apropiat i, finalment,
l’Ajuntament i la Conselleria d’Educació i Cultura van decidir
ubicar-lo a l’antic teatre de la Sala Augusta i a la casa annexa
que es va adquirir amb aquesta finalitat.

A finals de l’any 2010 es va realitzar un concurs d’idees que
es va resoldre a finals de març de 2011 i va quedar pendent
adjudicar la redacció d’un projecte executiu en base a la idea
guanyadora.

El novembre de 2011 l’IBISEC decideix posposar al manco
fins a 2013 la construcció de les noves instalAlacions a el Sala
Augusta, però en el debat dels pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de 2013 el Grup
Popular va rebutjar una esmena del Grup Socialista que
proposava reservar 500.000 i a la redacció del projecte
executiu de les obres i a la realització d’una primera fase.

Arribat aquest punt, s’ha fet evident que el Conservatori de
Música no pot continuar sine die en el Claustre del Carme
perquè no reuneix ja les condicions de seguretat necessàries per
a la comunitat educativa que l’utilitza cada dia, cosa que s’ha

agreujat a causa d'algunes decisions municipals com és el
tancament d’una de les portes que comunica amb les escoles
municipals que podia ser utilitzada també per a l’accés de
persones de mobilitat reduïda i com a sortida d’emergència.

És per aquest motiu que el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a redactar en el termini de tres mesos el projecte
executiu de reforma de la Sala Augusta Maó per a seva
conversió en la seu de Maó del Conservatori Professional de
Música de Menorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a licitar l’obra per a la conversió del Sala Augusta
de Maó en la seu de Maó del Conservatori Professional de
Música de Menorca abans de finalitzar l’any 2013.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a preveure una partida en els pressuposts generals
de la CAIB de 2014 per a la realització i l'acabament de les
obres de la Sala Augusta de Maó en la seu de Maó del
Conservatori Professional de Música de Menorca.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a solucionar les mancances en seguretat i
accessibilitat de la zona del Claustre del Carme de Maó on
s’ubica actualment el Conservatori Professional de Música de
Menorca mentrestant no es faci efectiu el seu trasllat al Sala
Augusta de Maó.

Palma, a 12 de febrer de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Contra la privatització del Registre Civil.

El Ministeri de Justícia està portant a terme tota una sèrie de
reformes sense consens i diàleg, entre les quals es troba un
avantprojecte de reforma del Registre Civil.

El Registre Civil actualment està dirigit per un jutge i depèn
del seu jutjat, i és on s’expedeixen, d’entre altres, certificats de
defunció, de naixement, de matrimoni, etc.

La proposta de reforma que impulsa el Ministeri suposa, a
la pràctica, la privatització d’aquest Registre Civil, fins ara
gratuït. El Ministre Gallardón pretén que la gestió passi als
registradors de la propietat que, com és probable, cobraran una
minuta per realitzar qualsevol tràmit.
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Aquesta privatització ja ha estat contestada per molts sectors
i operadors jurídics.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament insta el Ministeri de Justícia a retirar la
proposta de reforma dels Registres Civils que, a la pràctica
suposa la privatització d’un servei que fins ara ha estat públic i
gratuït.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.
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 MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant comissió.

Informació desglossada dels ports gestionats per Autoritat
Portuària de Balears.

El consell d'administració de l'Autoritat Portuària de Balears
(APB), que gestiona els ports de l'Estat, ha aprovat el tancament
provisional de l'exercici 2012 que dóna una xifra de negoci de
59,5 milions d'euros i un resultat positiu de 14,8 milions d'euros,
un 5,3% menys que l'any anterior.

La xifra de negoci és un 0,69% inferior a l'exercici passat i
se situa mig punt per sota del previst en el pressupost, mentre
que el resultat provisional de l'exercici és un 5,3% inferior a la
de 2011 però molt superior als 8,2 milions pressupostats.

Autoritat Portuària de Balears, organisme depenent del
Ministeri de Foment, gestiona cinc ports de les Illes Balears
considerats d'interès general per la Llei 27/1992: Palma i
Alcúdia a Mallorca, Maó a Menorca, Eivissa a l'illa del mateix
nom i Sa Savina a Formentera.

Segons ha informat Autoritat Portuària no existeix
informació desglossada per ports, per la qual cosa no es pot
saber el volum de negoci i els beneficis que va tenir cadascun
l'any passat.

El tancament provisional de l'exercici es va aprovar a la
reunió del consell d'administració celebrada dia 8 de febrer de
2012.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta Autoritat Portuària
de les Illes Balears a presentar en el termini màxim de tres
mesos un nou balanç econòmic de l'exercici 2012 desglossant
tota la seva informació per a cada un dels ports que gestiona.

2. El Parlament de les Illes Balears insta Autoritat Portuària
de les Illes Balears a presentar desglossada tota la informació
relativa als ports de les Illes Balears que són titularitat de l'Estat.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Solidaritat amb les dones de l'Índia.

El passat16 de desembre de 2012 a Singapur una jove
estudiant de vint-i-tres anys va morir a conseqüència de la
violació i les tortures a què va ser sotmesa. La violació, comesa
per sis homes, es va produir a un autobús, i entre els violadors
hi havia el xofer. Pocs dies desprès, la tragèdia es va repetir a
Bihar, una dona de trenta-dos anys va ser arrossegada, violada
i assassinada. La reacció i la indignació popular davant aquests
fets va posar l’atenció de la premsa internacional cap a l'Índia,
i d’aquesta manera es va conèixer que pocs dies després de la
segona violació, una nina de set anys va ser violada als banys
del seu colAlegi.

Aquest fets criminals, no són un fet aïllat a l'Índia. L’any
2011 es varen produir 24.000 denúncies per violació. Segons
informe del registre penal, cada vint minuts una dona és violada
a l'Índia. Tot i aquest elevat registre de denúncies, els experts
assenyalen que el nombre de casos que no es denuncien és molt
elevat, per mor de l’estigma social i la indiferència.

Aquests actes criminals no es redueixen a atacs sexuals,
habitualment van acompanyats de rapte, crueltat i tortures
diverses.

Davant la difusió d’aquests fets, són molts els organismes
internacionals, entre ells el Parlament Europeu, que han
manifestat el rebuig a aquests actes i l’exigència que el Govern
de l'Índia s’impliqui de forma seriosa per eradicar aquestes
pràctiques criminals.

Per tot això el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat al
Parlament aquesta

Proposició no de llei

1. EL Parlament de les Illes Balears manifesta la seva
solidaritat amb totes les dones violades a l'Índia.

2. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport
a totes aquelles persones que a l'Índia realitzen accions
pacífiques per aconseguir canvis polítics i socials, amb la
finalitat d’evitar aquesta violència brutal contra les dones del
seu país.
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
espanyol que l’Agenda de relacions amb l'Índia inclogui la
demanda al Govern de Delhi perquè adopti i apliqui lleis més
estrictes contra les violacions a les dones, que implementi un pla
nacional de prevenció i suport a les víctimes i que desenvolupi
campanyes educatives per sensibilitzar i canviar les actituds dels
ciutadans.

4. El Parlament de les Illes Balears acorda donar trasllat del
present acord al Govern de l’Estat, al Congrés de Diputats, al
Senat i a l’Ambaixada de l'Índia.

Palma, a 13 de febrer de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

Menjadors escolars

Els menjadors escolars són una eficaç eina social en la
igualtat d’oportunitats, no només pel seu paper en la conciliació
laboral i familiar, sinó també com un recurs social més, prestat
en un entorn normalitzat.

Per això, l’impagament de les subvencions del servei escolar
de menjador del curs 2010-2011 és un greu trastorn per a la
bona marxa del servei i afecta greument els usuaris. La
convocatòria tardana del curs 2011-2012 per part de la
Conselleria d'Educació aprofundeix en aquest funcionament
anòmal que, en comptes de corregir-se, tendeix a fer-se
estructural. Ben al contrari, ja s’haurien d’haver convocat les
subvencions per menjador del curs actual i convocar-se dins
enguany mateix les del curs vinent.

L’administració ha de reaccionar d’immediat davant el
drama que ha provocat a molts de nins no poder assistir al
menjador per qüestions econòmiques davant la impossibilitat de
les famílies d'avançar els diners per pagar el servei; en aquest
sentit, la FAPA ha advertit que hi ha famílies en situacions
extremes i que hi ha nins que “o queden a menjador o mal
mengen”. L’eventual participació dels responsables socials en
aquestes situacions (ajuntaments o consells), no pot
comportar en cap cas una minva en el suport que rebia l’usuari
amb dificultats.

La davallada d'usuaris, per aquest motiu i d’altres, també
repercuteix negativament a la conciliació laboral i familiar de
moltes famílies, ja que hi ha menjadors que són a punt de
tancar. La desaparició de menjadors o la seva precarietat també
tenen efectes sobre les empreses prestadores i el seu personal.

El Govern de les Illes Balears ha de ser el garant social dels
seus ciutadans i ha de vetllar per les seves necessitats més
bàsiques, i sobretot, dels més vulnerables.

L’educació saludable, la conciliació i l'alimentació dels nins
són qüestions cabdals, prioritàries i de màxima urgència. Seria
una irresponsabilitat aprofundir i perpetuar en aquest dèficit
social per les convocatòries extemporànies de la Conselleria
d'Educació.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta a debat la
següent

Proposició de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a normalitzar la tramitació de les subvencions
per al servei de menjador escolar, satisfent d’immediat les
ajudes concedides per al curs 2010/11 i 2011/12, a convocar les
del curs actual 2012/13 i a convocar dins enguany les del curs
2013/14.

Segon. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
les Illes Balears a mantenir i reforçar els serveis de menjador
escolar.

Palma, a 14de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial.

Accés públic al Puig Major

D’entre les propietats del Ministeri de Defensa a les Illes
Balears destaca la del puig més alt de les Illes Balears, el Puig
Major de Son Torrella (1445 m).

En efecte, en el marc del primer Conveni d’Amistat i
Cooperació entre Espanya i Estats Units (1953), el Puig Major
es convertia en una unitat de l’Exèrcit de l’Aire per a estaciones
de radar de control de l’espai aeri (l’EVA número 7), dependent
del Comandament Aeri de Combat (MACON, les sigles en
castellà), actualment estacions remotes del Centro de
Operaciones de Combate del GRUCEMAC.

De llavor ençà, les càpsules que protegeixen els radars,
primer dues, i avui una tota sola però més gran, són una
icona-missatge de la Serra de Tramuntana. La conseqüència:
que el cim més alt i emblemàtic de Mallorca és propietat militar
i té l’accés absolutament restringit.

Avui, fins i tot sense haver-ne de qüestionar el valor logístic,
seria suficient delimitar un espai de seguretat molt menor, i, per
això, és oportú reivindicar l’accés públic al Puig Major perquè
els ciutadans puguin gaudir de l’espai natural i d’unes vistes
extraordinàries, a l’abast també dels nostres visitants, enriquint
l’oferta senderista com a actiu turístic desestacionalitzador.
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No és casual que cap autonomia de l’Estat no admeti
restriccions per accedir al seu punt més alt, tret, com en el cas
del Teide, per raonables motius ambientals que també es poden
establir en el cas del Puig Major (i d’altres cims) atesos els
valors naturals de la zona i la seva vulnerabilitat.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a revisar l’ús de les instalAlacions de l’EVA número 7 al Puig
Major de Son Torrella a fi de fer-lo compatible amb l’accés
lliure al puig i, en especial, al seu cim, el punt més alt de l’illa
de Mallorca, sense perjudici de restriccions per motius
ambientals.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a negociar amb el Govern de l’Estat per assolir
aquest objectiu.

Palma, a 14de febrer de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.

Competències en matèria de joventut.

El Consell de Mallorca va decidir recentment suprimir el
Servei de Joventut de la institució insular, un servei que des de
l’any 2000 desenvolupava importants programes per atendre les
necessitats de la joventut de Mallorca, tot un seguit d’activitats
en els àmbits de l’educació formal i no formal, destacant el
programa “Iniciatives als instituts”, amb campanyes de
promoció i prevenció de la salut, educació sexual i prevenció de
VIH i educació en valors, entre d’altres.

Aquests eren uns programes amb mot bona resposta i molt
ben valorats pels IES de Mallorca, arribaren a ser més de 21.000
alumnes els participants del curs 2010-2011, i es mantingueren
en 19.000 els participants en 2011-2012 a pesar de la retallada
del 33%.

Atès que cap d’aquests programes no s’oferiran als joves de
Mallorca, donada la decisió del govern del Consell de Mallorca
de suprimir el Servei de Joventut.

Atès que, a pesar de la iniciativa i la gestió del Consell de
Mallorca en matèria de joventut, aquestes competències encara
no han estat traspassades per part del Govern de les Illes
Balears.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un programa d’activitats adreçades a la
joventut que cobreixi les mancances deixades per la desaparició
del Servei de Joventut del Consell Insular de Mallorca.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un programa similar a les “Iniciatives als
Instituts” dotat econòmicament, centrat en activitats de
prevenció del VIH, educació sexual, gènere i elecció d’estudis,
aprenentatge cooperatiu, globalització, prevenció del
ciberassetjament escolar, prevenció de trastorns alimentaris i
resolució pacífica de conflictes, entre d’altres, que s’adreci als
IES de l’illa de Mallorca i del conjunt de les Illes Balears
d’acord amb els consells insulars que tenen transferides les
competències en joventut.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a, paralAlelament, reprendre les converses amb el
Consell Insular de Mallorca per negociar el traspàs de
competències en matèria de joventut a la institució insular.

Palma, a 15 de febrer de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 967/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Presidència, sobre la política general en relació amb l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Presidència,
davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per
tal d'informar sobre la política general en relació amb l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 1077/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de
Salut, Família i Benestar Social per tal de donar compliment
a la Proposició no de llei RGE núm. 2578/11.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2013,, admet a tràmit l'escrit esmentat i,
conformement amb l'article 175 del Reglament de la cambra,
acorda incloure a la propera sessió plenària el compliment de la
proposició no de llei esmentada, relativa a cobertura de les
despeses dels desplaçaments dels malalts de les illes menors que
precisen rebre atenció sanitària fora de la seva illa de residència
(publicada al BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 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. 946/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 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. Gabriel Barceló i
Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos via
imposts (BOPIB núm. 86, de 15 de febrer d'enguany), per la
pregunta RGE núm. 1081/13, relativa a gestions del Govern per
evitar els acomiadaments a empreses del sector turístic i del
transport, publicada en aquest BOPIB.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la

Proposició no de llei RGE núm. 415/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2013, atès l'escrit RGE núm. 974/13, del Grup
Parlamentari MÉS, acorda que la proposició no de llei
esmentada, relativa a règim especial insular de les Illes Balears
(BOPIB núm. 84, d'1 de febrer de 2013) es tramiti davant la
Comissió d'Economia.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposta

de reforma del Reglament RGE núm. 210/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 975/13,
del Grup Parlamentari MÉS, i , conformement amb l'establert a
l'article 100 del Reglament de la cambra i atès que la proposta
de què es tracta, publicada al BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013, es troba actualment en tramitació, acorda aplicar el
procediment d'urgència als tràmits següents.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a les

proposicions no de llei RGE núm. 1986/12 i 673/13.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2013, admet a tràmit els escrits RGE núm.
976/13 i 1078/13, del Grup Parlamentari MÉS, i ,
conformement amb l'establert als articles 100 i 101 del
Reglament de la cambra i a la resolució de Presidència
reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència a les
iniciatives no legislatives, acorda que les proposicions no de llei
esmentades, relatives a  retirada d'honors a persones
sentenciades per casos de corrupció i a suport a la iniciativa
legislativa popular per a la dació en pagament (BOPIB núm. 40,
de 30 de març de 2012, i 85, de 8 de febrer de 2013) es tramitin
per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

E)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la SolAlicitud

de compareixença RGE núm. 7607/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1045/13,
del Grup parlamentari Socialista, i , conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la solAlicitud de compareixença esmentada, de la rectora de
la UIB i de l'equip rectoral sobre la situació actual a la UIB, es
tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
Retirada de les solAlicituds de compareixença RGE núm.

3102/12 i 3625/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1046/13,
del Grup parlamentari Socialista, i accepta la retirada de les
solAlicitud de compareixença esmentades, del conseller
d'Educació, Cultura i Universitats sobre l'avantprojecte de llei
que regula la convocatòria del procés d'admissió i matriculació
d'alumnes; i del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori sobre el Pla per a l'equilibri econòmic de les Illes
Balears; mesures d'estalvi 2012 (XIII), respectivament.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
Substitució a la SolAlicitud de compareixença RGE núm.

7133/12.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de febrer de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 1047/13,
del Grup parlamentari Socialista, i es dóna per assabentada de
la substitució de l'expressió "director de l'Institut Ramon Llull"
per "director de l'Institut d'Estudis Baleàrics" a la solAlicitud de
compareixença esmentada, sobre les línies d'actuació  que durà
a terme a la present legislatura (BOPIB núm. 65, de 28 de
setembre de 2012).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Bases de la convocatòria per al proveïment de la plaça de

cap del Servei d’Assistència Tècnica Parlamentària adscrita a
l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària mitjançant
concurs-oposició per promoció interna vertical.

Resolució de Presidència

Bases de la convocatòria per al proveïment de la plaça de
cap de servei d’Assistència Tècnica Parlamentària adscrita
a l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària mitjançant
concurs-oposició per promoció interna vertical.

      La presidenta del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 20 de
febrer de 2013, i a l'empara del que s'estableix als articles 7, 12
i 13 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
dicta la següent resolució

         Resolució:
      
        Atès que la plaça de cap de servei d’Assistència Tècnica
Parlamentària es troba vacant i dotada pressupostàriament,
s’acorda d’aprovar la convocatòria per cobrir mitjançant
concurs-oposició la plaça de cap de servei d’Assistència
Tècnica Parlamentària del Parlament de les Illes Balears, pel
sistema de promoció interna vertical, tot d'acord amb les bases
que es relacionen a continuació:
  

Bases de la convocatòria
      
Primera
Objecte de la convocatòria

Cobrir mitjançant concurs-oposició pel sistema de promoció
interna vertical la plaça de cap de servei d’Assistència Tècnica
Parlamentària del Parlament de les Illes Balears, amb caràcter
de funcionari de carrera,  pertanyent al cos tècnic superior, del
grup A, subgrup A1, nivell de complement de destí 28 i
complement específic de 1.549,69i mensuals, que es relaciona:

     Cap de servei d’Assistència Tècnica Parlamentària, adscrita
a l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària.

Segona
Requisits personals

1. Ser espanyol/a o tenir la nacionalitat d’algun dels estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la
disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea i també d’acord amb l’establert a l’article 56.3.1 de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.

2. Ser major d’edat i no haver arribat a l’edat de jubilació
forçosa, ambdues edats referides al dia en què finalitzi el termini
de presentació d’instàncies.
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3. No estar inhabilitat/da ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública, ni haver estat separat/da, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari, ni trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l'acompliment de funcions públiques.

4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.

5. Tenir un dels títols següents: doctor, llicenciat, arquitecte,
enginyeria superior, títol universitari de grau.
 
6. Tenir la condició de funcionari de carrera del cos tècnic de
gestió del Parlament de les Illes Balears (subgrup A2) en servei
en situació de servei actiu o en qualsevol altra situació
administrativa excepte la de suspensió ferma.

7. Haver prestat serveis efectius durant un període mínim de dos
anys com a funcionari de carrera del cos tècnic de gestió del
Parlament de les Illes Balears.

8. Estar en possessió del certificat C1 o equivalent de català,
homologat o expedit per la Direcció General de Cultura i
Educació, Departament de Llengua, o bé expedit per l’Escola
Balear d’Administració Pública.

Tercera
Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants

1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
corresponent instància, segons el model que figura a l’annex II,
juntament amb la certificació on consti la seva condició de
funcionari de carrera del cos tècnic de gestió, la seva antiguitat,
els llocs de feina desenvolupats, el grau personal, la seva
situació administrativa i d’altres circumstàncies que pugin
afectar a la valoració dels mèrits de la fase de concurs; en el
termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà al de la
publicació de les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

2. Les persones aspirants que presentin les certificacions o els
títols requerits a la base segona, hauran de presentar-los aportant
la còpia o còpies degudament compulsada/es  juntament amb la
instància. Així mateix, s’adjuntaran els documents, títols i
certificats degudament compulsats que acreditin els mèrits que
s’han de valorar a la fase de concurs.

3. Els requisits s’acrediten amb la informació que consta a
l’expedient personal de les persones aspirants; així mateix
s’incorporaran a l’expedient del concurs els mèrits que constin
a l’expedient personal de cada aspirant referits al darrer dia de
presentació de solAlicituds; per tant, i als efectes de tenir la
informació necessària, el personal que vulgui participar en la
convocatòria podrà comprovar les dades que figuren al seu
expedient personal i solAlicitar-ne un extracte, a fi de conèixer
els requisits i mèrits que hi figuren i, si pertoca, aportar altra
documentació que consideri oportuna, en relació amb aquells
que no hi figuren, tant si són requisits com si són mèrits.
           A l’efecte de valorar els mèrits pels serveis prestats en
altres administracions públiques, s’hauran de presentar el
corresponents certificats emesos per aquelles on consti
l’antiguitat, el grau personal consolidat i els llocs de feina

desenvolupats amb els nivells de complement de destí
corresponents.

4. La presentació d'instàncies també és podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

5. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la cambra la llista
provisional de persones admeses i excloses. S'hi farà constar el
nom, els cognoms i el núm. del DNI, així mateix s'assenyalarà
el motiu de la no-admissió de les persones aspirants excloses,
per tal que aquestes, en el termini de 10 dies hàbils comptadors
des de la data de publicació de la llista provisional, puguin
alAlegar o esmenar la causa que n'ha motivat l'exclusió
provisional.

6. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi havia, i dictarà la corresponent resolució, fent
pública la llista definitiva de les persones aspirants admeses,
que es publicarà al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears i al tauler d'anuncis de la cambra, juntament amb
indicació del lloc, la data i l’hora de celebració del primer
exercici.

Quarta
Tribunal qualificador. Composició i funcionament

1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de la
finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president o presidenta d'aquest.

2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:

2.1. President: La presidenta del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
2.2. Vocal: un altre membre de la Mesa, designat per la
Mesa.
2.3. Vocal: el lletrat oficial major o lletrat en qui delegui.
2.4. Vocal: vocal proposat per la Junta de Personal, amb
possessió d’una de les titulacions establerta a l’apartat
cinquè de la base segona de la convocatòria.
2.5. Secretari: el cap de Recursos Humans. Suplent, la cap
de servei de Biblioteca i Documentació.

En tots els casos es nomenaran els suplents corresponents.

3. A la sessió constitutiva, el/la president/a del tribunal
solAlicitarà als membres, titulars i suplents, la declaració
expressa de no trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes
a l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. L'abstenció i la recusació dels membres del
tribunal se substanciaran d'acord amb el que disposen els
articles 28 i 29 d'aquesta llei.

4. Per actuar vàlidament el tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents i, en cas d'empat, dirimirà amb el
seu vot el/la president/a. Per actuar vàlidament hauran de ser-hi
presents el/la president/a i el/la secretari/ària.
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5. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tindrà la
seva seu al Parlament de les Illes Balears.

6. El tribunal resoldrà tots el dubtes i les incidències que puguin
sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració de les
proves.

7. El tribunal podrà nomenar els assessors que estimi oportú per
al desenvolupament de les proves selectives.

Cinquena
Procediment selectiu i desenvolupament de les proves

El procés selectiu constarà de dues fases, una la del concurs
on es valoraran els mèrits dels aspirants, i una altra d'l’oposició.

5.1. Concurs de mèrits:

La puntuació global d’aquesta fase serà de fins a 30 punts,
tot d’acord amb el següent barem:

5.1.1. Grau personal:

1.  Per posseir un grau personal consolidat i reconegut superior
en dos nivells o més, al nivell 24: 6,00 punts.
2. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut superior
en un nivell, al nivell 24: 5,50 punts.
3. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut igual al
nivell 24: 5,00 punts.
4. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior
en un nivell al nivell 24: 4,00 punts.
5. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior
en dos nivells al nivell 24: 2,00 punts.
6. Per posseir un grau personal consolidat i reconegut inferior
en tres o més nivells al nivell 24: 0,75 punts.

5.1.2. Valoració del treball realitzat amb anterioritat a qualsevol
administració pública i al Parlament de les Illes Balears:

1. Per haver ocupat com a funcionari de carrera, interí o com
a personal laboral un lloc de treball amb un nivell de
complement de destinació superior al nivell 24: 0,055 punts
per mes fins a un màxim de 6.
2. Per haver ocupat com a funcionari de carrera, interí o com
a personal laboral un lloc de treball amb un nivell de
complement de destinació igual al nivell 24: 0,035 punts per
mes fins a un màxim de 4.
3. Per haver ocupat com a funcionari de carrera, interí, o
personal laboral un lloc de treball amb un nivell de
complement de destinació inferior en un o en dos nivells al
nivell 24: 0,025 punts per mes fins a un màxim de 3,50.
4. Per haver ocupat com a funcionari de carrera, interí, o
personal laboral un lloc de treball amb un nivell de
complement de destinació inferior en tres  o més nivells al
nivell 24: 0,012 punts per mes fins a un màxim de 2.
En el cas de personal laboral s’establiran les taules

d’equivalències de nivells que correspongui, d’acord amb
l’establert pel personal de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

5.1.3. Antiguitat:

1. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral a qualsevol altra administració pública:
0,020 punts per mes, fins a un màxim de 4 punts.
2. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral a l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears: 0,025 punts per mes, fins a un
màxim de 8 punts.
3. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral del Parlament de les Illes Balears: 0,120
punts per mes, fins a un màxim de 19 punts.
4. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral del Parlament de les Illes Balears a
l’Àrea d’Assistència Tècnica Parlamentària o, antigament,
als Serveis Generals/Traduccions: 0,50 punts per cada mes
treballat fins a un màxim de 8 punts.
5. Per cada mes de serveis prestats com a personal
funcionari o laboral del Parlament de les Illes Balears a
qualsevol altra àrea o servei distint de l’àrea d’assistència
tècnica parlamentària: 0,25 punts per cada mes treballat fins
a un màxim de 4 punts.

5.1.4. Coneixements de català:

      Es valoraran els coneixements de català amb el barem
següent:

      Els certificats expedits per l’EBAP o per la Direcció
General de Cultura i Educació, Departament de Llengua, o els
homologats per aquesta, relacionats amb els tipus de
coneixements següents:

- Certificat de coneixements superiors (certificat C2 o
equivalent): 3,50 punts

- Certificat de coneixements específics de llenguatge
administratiu: 1,50 punts
 

En relació amb l’equivalència sobre els certificats o títols de
coneixements de català o sobre la validesa d’aquests, s’estarà
d’acord amb allò que es reguli al respecte per part  de la
Direcció General de Cultura i Educació, Departament de
Llengua o d’altres institucions competents en la matèria pròpies
de la  comunitat autònoma de les Illes Balears.
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5.1.5. Cursos de formació i perfeccionament:

Es valoraran els cursos impartits per l’Institut Balear
d’Administració Pública (IBAP), l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP), l'Institut Nacional
d’Administració Pública (INAP), el Ministeri per les
Administracions Públiques, per les organitzacions sindicals en
el marc dels convenis que signen amb les Administracions
Públiques de l’Estat i de la CAIB, en el marc dels acords de
formació contínua, bé actuant com a promotors o bé com signats
dels acords esmentats.
     També es valoraran altres accions formatives com seminaris,
congressos, jornades d’estudis, impartits per administracions
públiques, universitats, colAlegis oficials, i per aquells centres o
organismes establerts a l’apartat 7.3.2 de la Resolució de la
consellera d’Interior de dia 30 de març de 2009, publicada al
BOIB núm. 48, de 2 d’abril de 2009, tot seguint els criteris que
s'hi estableixen.
      Finalment es valoraran les accions formatives realitzades
per altres entitats o empreses distintes de les anteriors, amb les
quals la Mesa hagi establert convenis o contractes de formació,
o hagi autoritzat la inscripció a cursos, seminaris, congressos,
jornades d’estudi al personal de la cambra, bé en el marc dels
plans de formació de caràcter general o bé aquelles autoritzades
de caràcter individual.

      Per tant es valoraran els cursos que versin sobre les matèries
següents:
• Informàtica/ofimàtica
• Jurídicoadministratives
• Comptables, pressupostàries i econòmiques
• Idiomes (anglès, francès, alemany, català)
• Atenció al públic, qualitat, funció organitzativa i processos
administratius
• Protocol, relacions públiques, premsa i comunicació
• Divulgació institucional
• Recursos Humans,  gestió de personal, encalçament laboral
en el treball mobbing, intelAligència emocional i d’altres
relacionats amb temes de personal, habilitats personals.
• Prevenció de riscs laborals
• Altres que puguin tenir relació amb les tasques del lloc de
feina
(cada crèdit és equivalent a 10 hores de durada o la part
proporcional si la durada és menor ).

       Valoració:
- 0,090 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
aprofitament.
- 0,065 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
assistència.
- 0,115 punts per crèdit, quan el certificat acrediti
impartició.

        No es valoraran en aquest apartat els certificats que no
indiquin les hores de durada i aquells que corresponguin a
assignatures d’una carrera universitària, els cursos de doctorat
o els derivats de processos selectius.
Si s’han realitzat altres cursos, les matèries dels quals no figuren
a la relació anterior, i a judici del tribunal poden tenir vinculació
amb les tasques del lloc de feina convocat també es valoraran.

La puntuació màxima d’aquest apartat relativa a l’assistència
a cursos serà de 9 punts.

5.1.6.  Estudis i altres títols:

       Només es valoraran les titulacions de nivell acadèmic
superior a la titulació de batxiller superior o equivalent, tot
d’acord amb la següent puntuació:

 a) Títols acadèmics:
1. Per cada titulació acadèmica de grau, segon cicle
universitari, llicenciat, arquitecte, enginyer o equivalents
distinta de la presentada com a requisit: 5,00 punts
2. Per cada titulació acadèmica de diplomat universitari,
arquitectura tècnica, enginyeria tècnic o equivalents: 3,50
punts
3. Per cada títol de doctor o equivalent: 2’50 punts

b) Altres títols que tinguin relació amb les tasques del lloc de
feina convocat:

1. Per títols de postgrau universitaris i/o similars o
equivalents de entre 300 i 600 hores: 0,25 punts cadascun 
     
2. Per títols de postgrau universitaris i/o similars o
equivalents de entre 600 i 1.000 hores: 0,50 punts cadascun
3. Per màsters universitaris de més de 1.000 hores:  0,75
punts cadascun

        La superació dels cursos i seminaris fonamentals dels
programes de doctorat es valorarà a raó de 0,08 punts per crèdit,
fins a un màxim d'1,5 crèdits.

        En relació a la valoració de les segones titulacions en
qualsevol àmbit, o bé a la forma de valorar-ne aquestes, en cas
de dubte, s’estarà al que es disposa a la Resolució de la
consellera d’Interior del dia 30 de març de 2009. 

La puntuació màxima d’aquest apartat serà d'11 punts.

5.1.7. Coneixement d’altres llengües :  

Es valoraran els certificats acreditatius de qualsevol llengua
oficial de l’estat o estrangera expedits o homologats per les
escoles oficials d’idiomes o de les escoles d’administració
pública amb les puntuacions següents:

Nivell o equivalències Puntuació

Nivell 1B de l’EBAP o 1r curs de l’escola
oficial d’idiomes

0,25

Nivell 2B de l’EBAP o 2n curs de l’escola
oficial d’idiomes

0,50

Nivell 3B de l’EBAP o 3r curs de l’escola
oficial d’idiomes

0,75

Nivell 4B de l’EBAP o 4t curs de l’escola
oficial d’idiomes

1

5è curs de l’escola oficial d’idiomes 1,25

La valoració s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:
- Els certificats dels nivells 1B i 2B de cada idioma es

valoraran fins a un màxim d’1 punt.
- Els certificats dels nivells superiors al 1B i 2B es valoraran

fins a un màxim de 2 punts.
- Per a una mateixa llengua només es valorarà el nivells

superior dels acreditats amb els criteris assenyalats
anteriorment.
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- Es podran valorar simultàniament llengües diferents, amb
els criteris indicats.

- Si existeixen dubtes en relació a la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que s’hi
ha d’atorgar, es podrà solAlicitar informe a l’EBAP.

5.2. Fase  d’oposició:

Aquesta fase es valorarà fins a un màxim de 70 punts, tot
d’acord amb el següent detall:

Proves  selectives

Es duran a terme dos exercicis obligatoris.

5.2.1. Exercici primer (teòric): de caràcter obligatori. Consistirà
a contestar per escrit un tema de la part general d’entre dos
temes que proposarà el tribunal per sorteig públic, i un altre
tema de la part específica d’entre dos temes que proposarà el
tribunal per sorteig públic, d'entre els que figuren a l’annex I
d'aquestes bases. El temps per realitzar aquest exercici serà de
dues hores i mitja. Es valoraran, d’entre altres elements,  els
coneixements generals dels temes i la claredat en l’exposició.
Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.  

5.2.2. Exercici segon (pràctic): de caràcter obligatori. Consistirà
a desenvolupar per escrit dos supòsits pràctics, formulant les
propostes de resolució adequades, a elegir d’entre tres que
plantejarà el tribunal, relacionats amb les funcions pròpies de la
plaça i amb el contingut dels temes que figuren a la part
específica de l’annex I de les bases; en un temps màxim de tres
hores. S’hi valoraran, d’entre altres factors, l’adequada
formulació de conclusions i els coneixements exposats. Aquest
exercici es puntuarà entre 0 i 10 punts.

En aquest exercici les persones aspirants podran dur i
utilitzar els llibres i textos legals que estimin oportuns.

5.2.3. A la fase d’oposició els exercicis tindran caràcter
eliminatori, les persones aspirants necessitaran la següent
puntuació mínima per continuar les proves i exercicis:

2- Primer exercici (teòric) 5,00
3- Segon exercici (pràctic) 5,00

5.2.4. La puntuació de cada exercici es determinarà amb la
mitjana aritmètica de les atorgades per cadascun dels membres
del tribunal. Les puntuacions i la valoració final s'hauran de
reflectir en les respectives actes, així com les incidències que
puguin sorgir durant la celebració de les proves selectives.    

Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al
tauler d'anuncis la relació dels aspirants que hagin superat les
proves corresponents amb les puntuacions obtingudes,
juntament amb les dates i el lloc de realització dels propers
exercicis. Entre exercici i exercici o prova han de transcórrer un
mínim de tres dies hàbils.

Sisena
Ordre de realització i qualificació de les proves selectives

L’ordre per a la realització del concurs i de les proves
selectives de l’oposició de la present convocatòria serà la
següent:

1r Primer exercici (teòric)
2n Segon exercici (pràctic)
3r Concurs de mèrits
El tribunal, un cop finalitzades les proves selectives

anteriors, es reunirà per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop
calculats aquests es publicarà al tauler d’anuncis de la cambra
la proposta provisional de valoració dels mèrits.

A la vista d’aquesta els aspirants podran formular les
reclamacions i alAlegacions  en el termini de dos dies hàbils,
comptadors a partir del següent al de la data d’exposició pública
de la proposta provisional. Un cop examinades aquestes, el
tribunal publicarà al tauler d’anuncis de la proposta definitiva
en relació a la valoració final dels punts de la fase de concurs.

Un cop finalitzades les proves selectives el tribunal farà
pública al tauler d’anuncis de la cambra la llista provisional amb
la relació dels aspirants que han superat les proves selectives
amb les puntuacions corresponents.

A fi de realitzar la qualificació final sobre 100 punts, les
puntuacions obtingudes en els exercicis teòric i pràctic es
reconvertiran a l’escala dels 100 punts, tot i seguint el criteri de
multiplicar cada punt obtingut en aquests per 3,5.

Des de la data de la publicació de la llista provisional, els
aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar les
possibles reclamacions.

A continuació el tribunal disposarà de set dies naturals per
resoldre les reclamacions, i tot seguit, es farà pública la
resolució definitiva amb l’aspirant finalment seleccionat.

Setena
Presentació de documents

1. Dins el vint dies naturals des de que es faci pública la
Resolució que contengui la relació d'aspirant seleccionat, i
prèvia notificació per part de l'Oficialia Major, aquest aportarà
els documents que pertoqui al registre de la cambra. 

2. Atesa la seva condició de funcionaris de carrera del cos de
gestió de la cambra, únicament tindran que aportar la
documentació exigida a la base segona que no consti en els seus
expedients personals, amb la corresponent notificació prèvia per
part de recursos humans.
                                                            
Vuitena
Nomenament i presa de possessió

1. Conclòs establert a l’apartat anterior, es procedirà per part de
la Presidència del Parlament de les Illes Balears, oïda la Mesa
i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionari de
carrera del cos de tècnics superiors de l’aspirant que hagi
obtingut la plaça i presentat la documentació requerida,
publicant-se al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.

2. L’interessat o la interessada disposarà del termini d’un mes,
comptador des de la notificació del nomenament per prendre
possessió de la plaça. Si no en pren possessió en el termini
indicat, sense causa justificada, no podrà accedir a la plaça
convocada.
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Novena
Substitució
 

En qualsevol dels casos següents:
- Que la documentació aportada pel proposat presenti

defectes no rectificables que impedeixin formalitzar el
nomenament.

- Que la persona proposada renunciï.
- Quan el proposat no prengui possessió de la plaça en el

termini establert sense causa justificada.
El president o la presidenta del Parlament podrà substituir la

persona proposada per la persona que el segueixi en la llista
definitiva dels aspirants que hagin superat les proves selectives.

Desena
Empat

En cas d’empat a les puntuacions finals, s’adjudicarà la
plaça:

- primer: s’actuarà d’acord amb l’establert a l’article 61 de
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, si fos el cas.

- segon:  al funcionari de major antiguitat al Parlament de les
Illes Balears.

- tercer: si persisteix l’empat, al funcionari de major
antiguitat a qualsevol de les administracions públiques.

- quart: si persisteix l’empat, al funcionari de major edat.

Onzena
Disposicions finals i recursos

1. Contra la resolució que conté la convocatòria i les bases
d’aquesta es pot interposar un recurs potestatiu de reposició
davant de la Mesa, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació en el Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears, d’acord amb el que es disposa
als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, del 26 de novembre, de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, i l’article 77 de l’Estatut de Personal del
Parlament de les Illes; o bé es pot interposar directament un
recurs contenciós administratiu davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, tot d’acord amb que es disposa als
articles 10.1.c i 46 de la Llei 29/1998. de 13 de juliol,
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el
termini de dos mesos comptadors a partir de l’endemà al de la
data de publicació de la resolució que conté la convocatòria i les
presents bases al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes
Balears.
 
2. Així mateix contra les resolucions del tribunal i els actes de
tràmit d’aquest que determinin l’impossibilitat de continuar en
el procés selectiu o que puguin produir indefensió es pot
interposar recurs d’alçada davant de la Mesa, en el termini d’un
mes comptador a partir de l’endemà de la data en la qual s’hagi
dictat la corresponent resolució, d’acord amb el que es disposa
als articles 107.1, 114 i 115 de la Llei 30/1992, del 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú,. La resolució del recurs
d’alçada esmentat acordat per la Mesa esgotarà la via
administrativa.

3. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, i al Decret 26/2001, del 16 de
febrer, que modifica l’anterior.

4. De totes les reunions i sessions del tribunal qualificador
s'aixecarà la corresponent acta per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de febrer de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Annex I 
Temari per accedir a la plaça de cap del servei

d’assistència tècnica parlamentària pel sistema de
promoció interna vertical i mitjançant concurs-oposició

Part general

1. La Corona. Funcions constitucionals del Rei. La successió i
la regència.

2. Les Corts Generals. El Congrés dels Diputats i el Senat:
organització, composició i funcions. La funció legislativa i de
control de l’acció del govern de les Corts Generals. 

3. El president del Govern de la nació. Estatus, cessament,
nomenament i funcions.  

4. El Govern de l’Estat: organització, composició, funcions,
naturalesa jurídica i la seva responsabilitat.

5. Els òrgans dependents de les Corts Generals. El Tribunal de
Comptes: concepte i naturalesa jurídica. El Defensor del Poble:
concepte i naturalesa jurídica.

6. El Poder Judicial. La regulació constitucional del Poder
Judicial. L’organització del Poder Judicial a l’estat. El Consell
General del Poder Judicial.

7. Els estatuts d’autonomia: concepte, naturalesa jurídica i
contingut. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de 2007.

8. El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears:
composició, competències i funcionament. L’estructura de
l’Administració: conselleries, direccions generals, secretaries
generals.

9. L’Administració Local: concepte i naturalesa jurídica,
competències, organització i funcions. Especial referència a
l’Administració local a la comunitat autònoma de les Illes
Balears i als consells insulars.

10. L’administració i el seu sotmetiment a la llei i al dret. Les
fonts del Dret Administratiu. Jerarquia de les fonts. La Llei:
concepte. La reserva de llei. Lleis orgàniques. Lleis ordinàries.
Decrets llei i Decrets legislatius. El costum. Els principis
generals del dret. La jurisprudència.
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11. L’administració pública: concepte i característiques. La
unitat o pluralitat de les administracions públiques. Tipus
d’administracions públiques. Principis constitucionals
informadors. Els òrgans administratius: concepte i elements.
Naturalesa jurídica de la relació entre el titular de l’òrgan i
l’administració. Classes d’òrgans administratius. Règim jurídic:
la creació d’òrgans administratius i els òrgans colAlegiats.

12. El reglament: concepte i fonaments. Els límits de la potestat
reglamentària. Classes de reglament. Els reglaments ilAlegals. La
inderogabilitat singular dels reglaments. 

13. L’acte administratiu: concepte i classes. Validesa i eficàcia
dels actes administratius: notificació i publicació. L’obligació
de resoldre i els actes presumptes. Fases del procediment
administratiu: la iniciació, l’ordenació, la instrucció i la
terminació. Els drets dels ciutadans en el procediment. Els
interessats: concepte, capacitat i representació.

14. La invalidesa, conversió, conservació i convalidació dels
actes administratius. La nulAlitat de ple dret, l’anulAlabilitat i les
irregularitats no invalidants d’aquests. La revocació, revisió i
suspensió dels actes administratius.

15. La contractació administrativa. Classes del contractes
públics. Elements dels contractes. Els subjectes. Objecte i causa
dels contractes públics. La forma de contractació administrativa
i els sistemes de selecció dels contractistes. La formalització
dels contractes.

16. Els recursos administratius: concepte, classes i naturalesa
jurídica; la seva regulació positiva, els requisits subjectius i
objectius. El procediment administratiu en via de recurs:
especialitats.

17. El recurs contenciós administratiu: concepte i naturalesa
jurídica, les parts en el procés contenciós administratiu. Actes
impugnables. Procediment general del recurs contenciós
administratiu: requisits previs, iniciació i tramitació.

18. La regulació constitucional de la funció pública: principis.
L’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic: principis generals, objecte
i àmbit d’aplicació. La Llei de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears: principis generals, objecte i àmbit
d’aplicació.

19. El personal al servei de l’Administració Pública: concepte
i classes. Estructura i organització de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. Cossos, escales i
especialitats. Grups de classificació dels funcionaris. Les
relacions dels llocs de treball. La provisió dels llocs de feina. El
grau personal. La carrera administrativa. Drets i deures dels
funcionaris públics. Situacions administratives. Permisos i
llicències. El règim disciplinari dels empleats públics.

20. La Unió Europea: concepte, objectius i naturalesa jurídica.
Els membres de la Unió Europea. El sistema institucional de la
Unió Europea, amb especial referència al Parlament Europeu,
Consell de la Comissió i Tribunal Superior de Justícia.

21. Les fonts del dret de la Unió Europea. L’ordenament jurídic
comunitari. El dret originari o primari: els tractats originaris i
els modificatius. Dret derivat: reglaments, directives i decisions.
Altres fonts: recomanacions i dictàmens. Actes atípics.

Part específica

1. El sistema electoral espanyol: principis generals,
característiques i contingut. Especial referència a la Llei 5/1985,
de 19 de juny, orgànica del règim electoral general.

2. La Llei 8/1986, del 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i la Llei 7/2009, de 11 de
novembre, electoral dels consells insulars: estructura, principis
generals i contingut.

3. La Junta Electoral de les Illes Balears: naturalesa jurídica,
composició, nomenament i funcions. 

4. El dret parlamentari: tipologia. Els reglaments de les
cambres: tipologia i naturalesa jurídica. Disposicions de la Mesa
i reglaments de règim interior. Els costums parlamentaris. La
interpretació del dret parlamentari.

5. El Reglament del Parlament de les Illes Balears. Naturalesa
jurídica. Elaboració i reforma. Estructura. Interpretació del
Reglament. Disposicions i acords dels òrgans de Govern.

6. El Parlament de les Illes Balears: composició, organització,
funcions; autonomia organitzativa, autonomia financera i
autonomia administrativa. Especial referència al president del
Parlament de les Illes Balears: estatus i funcions.

7. L’Estatut dels diputats: adquisició, suspensió, pèrdua de la
condició de diputat,  prerrogatives parlamentàries, drets i deures
dels diputats. Els grups parlamentaris. La Mesa, la Junta de
Portaveus, la Diputació Permanent i les comissions
parlamentàries.

8. El procediment legislatiu comú: projectes de llei i
proposicions de llei. Especialitats del procediment legislatiu. 

9. La tramitació dels pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears: iniciació, tramitació i aprovació;
especificitats, característiques del procés i seguiment d’aquest.

10. El control parlamentari de la legislació delegada: decrets
lleis i decrets legislatius.

11. El Síndic de Greuges de les Illes Balears: concepte,
naturalesa jurídica, estatut de personal, nomenament, funcions
i procediments d’actuació.

12. La Sindicatura de Comptes: concepte, naturalesa jurídica,
estatut de personal, nomenament, funcions i procediments
d’actuació.

13. L’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears:
estructura, principis generals i contingut.

14. L’organització administrativa del Parlament de les Illes
Balears: àrees funcionals, serveis i seccions, tasques assignades
a cadascuna d’elles, i personal adscrit. Organigrama i Relació
de Llocs de Feina.

15. L’assistència tècnica legislativa general i els serveis jurídics
de la cambra. La funció dels lletrats del Parlament de les Illes
Balears. El lletrat oficial major. El règim interior del Parlament
de les Illes Balears.
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16.  L’àrea d’assistència tècnica parlamentària del Parlament de
les Illes Balears: organització, personal assignat i funcions.

17. El Registre en el Parlament de les Illes Balears: organització
d’aquest, indicació de les pautes d’actuació respecte a la
documentació presentada i del seu seguiment durant la
tramitació administrativa corresponent. L’arxiu sistematitzat
dels expedients generats.

18. Edició dels diaris de sessions del Parlament de les Illes
Balears. Descripció detallada del procediment corresponent:
iniciació, execució i finalització. 

19. Edició del Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.
Descripció detallada del procediment corresponent: iniciació,
execució i finalització. 

Annex II
Model d'instància

......... (nom i llinatges), nat/nada dia.... de.................de.......,
a............................, província de.......... que visc al
carrer/avinguda/plaça..............................…………………
núm...... pis....... porta....., del terme municipal de..........., 
Codi postal..............…, amb DNI núm............... i
telèfon.............................

Declar:

Que reunesc totes les condicions requerides a la base segona
de la convocatòria publicada al BOPIB núm...... de data.............
per proveir la plaça vacant de cap de servei d’Assistència
Tècnica Parlamentària del Parlament de les Illes Balears per
concurs-oposició i pel sistema de promoció interna vertical.

Que adjunt el certificat oficial acreditatiu del meu
coneixement del català oral i escrit.  

Que adjunt els certificats, títols i documents corresponents
per participar a la fase de concurs de la present convocatòria.

Que, finalment, adjunt la certificació on consten les dades
personals de caràcter administratiu exigides a la base segona de
la convocatòria.

Per tot això, solAlicit de ser admès/esa a les corresponents
proves selectives.

                                     ..................... a.....d ..................del.....

                                                            Signatura.

A la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears.

Ordre de Publicació

B)
Composició del tribunal qualificador de les proves

selectives per cobrir la plaça de cap de servei d’Assistència
Tècnica Parlamentària adscrita a l’Àrea d’Assistència Tècnica
Parlamentària mitjançant concurs-oposició per promoció
interna vertical.

D'acord amb la base quarta de les reguladores de la
convocatòria per al proveïment de la plaça de cap de servei
d’Assistència Tècnica Parlamentària adscrita a l’Àrea
d’Assistència Tècnica Parlamentària mitjançant
concurs-oposició per promoció interna vertical, publicades en
aquest BOPIB, el tribunal que ha de qualificar les proves
selectives de què es tracta tendrà la composició següent:

Presidenta: Molt Hble. Sra. Margalida Durán i Cladera,
presidenta del Parlament de les Illes Balears.

Suplent: Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva, secretària
primera de la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Vocal: Hble. Sra. Joana Barceló i Martí, secretària segona de la
Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Suplent: Hble. Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, vicepresident
segon del Parlament de les Illes Balears.

Vocal: Sr. Lluís Isern i Estela, lletrat oficial major del
Parlament de les Illes Balears.

Suplent: Sr. Miquel Montserrat i Bibiloni, lletrat del
Parlament de les Illes Balears.

Vocal designat per la Junta de Portaveus: Sr. Jaume Albertí i
Albertí.

Suplent: Sra. Esperança Munar i Pascual.

Secretari: Sr. Francesc Jiménez i Bestard, cap de Recursos
Humans.

Suplent: Sra. Maria Perelló i Mas.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 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. 86, de 15 de febrer de
2013.

-  Pàg. 4473. Informacions, apartat A)
On diu: ... el dit grup passa a anomenar-se "Grup Parlamentari
Més".
Hi ha de dir: ... el dit grup passa a anomenar-se "Grup
Parlamentari MÉS".
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