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per rutes (V). 4887

BV) RGE núm. 2201/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció total
per rutes (VI). 4887

BX) RGE núm. 2202/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció total
per rutes (VII). 4887

BY) RGE núm. 2203/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció total
per rutes (VIII). 4887

BZ) RGE núm. 2204/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció total
per rutes (IX). 4887

CA) RGE núm. 2205/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció total
per rutes (X). 4887

CB) RGE núm. 2206/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció total
per rutes (XI). 4887

CC) RGE núm. 2207/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció total
per rutes (XII). 4888

CD) RGE núm. 2215/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments a l'IDI.
4888

CE) RGE núm. 2216/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments a l'IDI,
2. 4888

CF) RGE núm. 2217/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments nuls
al sector públic instrumental. 4888

CG) RGE núm. 2218/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments nuls
al sector públic instrumental, 2. 4888

CH) RGE núm. 2219/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desafecció del Centre
Bit d'Inca. 4888

CI) RGE núm. 2238/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(I). 4888

CJ) RGE núm. 2239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(II). 4889

CK) RGE núm. 2240/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(III). 4889

CL) RGE núm. 2241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(IV). 4889

CM) RGE núm. 2242/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(V). 4889

CN) RGE núm. 2243/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(VI). 4889
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CO) RGE núm. 2244/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(VII). 4889

CP) RGE núm. 2245/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(VIII). 4889

CQ) RGE núm. 2246/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(IX). 4890

CR) RGE núm. 2247/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(X). 4890

CS) RGE núm. 2248/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(XI). 4890

CT) RGE núm. 2249/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig anual
(XII). 4890

CU) RGE núm. 2250/13, de l'Hble. Sra Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures de
foment, impuls i difusió d'empreses d'economia social. 4890

CV) RGE núm. 2251/13, de l'Hble. Sra Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració
complementària. 4890

CX) RGE núm. 2252/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (I). 4890

CY) RGE núm. 2253/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (II). 4891

CZ) RGE núm. 2254/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (III). 4891

DA) RGE núm. 2255/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (IV). 4891

DB) RGE núm. 2256/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (V). 4891

DC) RGE núm. 2257/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (VI). 4891

DD) RGE núm. 2258/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (VII). 4891

DE) RGE núm. 2259/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (VIII). 4891

DF) RGE núm. 2260/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (IX). 4892

DG) RGE núm. 2261/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (X). 4892

DH) RGE núm. 2262/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (XI). 4892

DI) RGE núm. 2263/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a companyies
operadores (XII). 4892

DJ) RGE núm. 2326/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions Públiques. 4892
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DK) RGE núm. 2327/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, medi Ambient i Territori. 4892

DL) RGE núm. 2328/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. 4892

DM) RGE núm. 2329/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria de Presidència. 4893

DN) RGE núm. 2330/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria de salut, Família i Benestar Social. 4893

DO) RGE núm. 2331/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i Esports. 4893

DP) RGE núm. 2332/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació. 4893

DQ) RGE núm. 2333/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Àrea de creació acústica (ACA). 4893

DR) RGE núm. 2334/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Balear de la memòria democràtica. 4893

DS) RGE núm. 2335/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Balears a l'Exterior. 4894

DT) RGE núm. 2336/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 4894

DU) RGE núm. 2337/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Caubet Cimera Illes Balears Centre internacional de medicina respiratòria avançada. 4894

DV) RGE núm. 2338/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Centre d'investigació, desenvolupament i innovació de turisme (CIDTUR). 4894

DX) RGE núm. 2339/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació d'Atenció i suport a la dependència i promoció de l'autonomia personal de les Illes Balears. 4894

DY) RGE núm. 2340/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació d'investigació sanitària de les Illes Balears Ramon Llull. 4894

DZ) RGE núm. 2341/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació de pràctica jurídica. 4894

EA) RGE núm. 2342/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació del Museu i centre cultural de Formentera. 4895

EB) RGE núm. 2343/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Es Baluard d'art modern i contemporani. 4895

EC) RGE núm. 2344/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Illes Balears per a la innovació tecnològica. 4895

ED) RGE núm. 2345/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Institut socioeducatiu S'Estel. 4895

EE) RGE núm. 2346/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Jardí Botànic de Sóller. 4895

EF) RGE núm. 2347/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes Balears. 4895
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EG) RGE núm. 2348/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació menorquina de l'òpera. 4895

EH) RGE núm. 2349/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes Balears. 4896

EI) RGE núm. 2350/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació per al desenvolupament sostenible. 4896

EJ) RGE núm. 2351/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació per al suport i promoció de l'esport balear Illesport. 4896

EK) RGE núm. 2352/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Robert Graves. 4896

EL) RGE núm. 2353/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc. 4896

EM) RGE núm. 2354/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Teatre del mar. 4896

EN) RGE núm. 2355/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal d'Inca. 4897

EO) RGE núm. 2356/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència balear de l'aigua i de la qualitat ambiental. 4897

EP) RGE núm. 2357/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència de cooperació internacional de les Illes Balears. 4897

EQ) RGE núm. 2358/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència de qualitat universitària de les Illes Balears (AQUIB). 4897

ER) RGE núm. 2359/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència de turisme de les Illes Balears. 4897

ES) RGE núm. 2360/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Agència tributària de les Illes Balears. 4897

ET) RGE núm. 2361/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Balears Innovació Telemàtica, SA (BITEL). 4897

EU) RGE núm. 2362/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de CAIB Patrimoni. 4898

EV) RGE núm. 2363/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears. 4898

EX) RGE núm. 2364/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Consorci de Transports de Mallorca. 4898

EY) RGE núm. 2365/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears. 4898

EZ) RGE núm. 2366/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Escola Balear d'Administració Pública. 4898

FA) RGE núm. 2367/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Escola superior d'art dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 4898

FB) RGE núm. 2368/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries d'espais de Natura Balear. 4898
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FC) RGE núm. 2369/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de FOGAIBA. 4899

FD) RGE núm. 2370/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Fons de Garantia agrària i pesquera de les Illes Balears. 4899

FE) RGE núm. 2371/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de GESMA. 4899

FF) RGE núm. 2372/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). 4899

FG) RGE núm. 2373/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Gestió urbanística de Balears, SA. 4899

FH) RGE núm. 2374/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries d'IATB. 4899

FI) RGE núm. 2375/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries d'IBAVI. 4899

FJ) RGE núm. 2376/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries d'IBISEC. 4900

FK) RGE núm. 2377/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Dona. 4900

FL) RGE núm. 2378/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut. 4900

FM) RGE núm. 2379/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura. 4900

FN) RGE núm. 2380/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT). 4900

FO) RGE núm. 2381/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut d'Estudis Baleàrics. 4900

FP) RGE núm. 2382/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears. 4900

FQ) RGE núm. 2383/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut de Biologia Animal de Balears, SA. 4901

FR) RGE núm. 2384/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de l'Institut de Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA). 4901

FS) RGE núm. 2385/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries d'ISBA. 4901

FT) RGE núm. 2386/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA. 4901

FU) RGE núm. 2387/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Palau de Congressos de Palma, SA. 4901

FV) RGE núm. 2388/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Parc BIT Desenvolupament, SA. 4901

FX) RGE núm. 2389/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Ports de les Illes Balears. 4901
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FY) RGE núm. 2390/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Promocions comunitat autònoma de les Illes Balears, SA. 4902

FZ) RGE núm. 2391/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Ràdio de les Illes Balears, SA. 4902

GA) RGE núm. 2392/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de SEMILLA. 4902

GB) RGE núm. 2393/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 4902

GC) RGE núm. 2394/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries del Servei de Salut de les Illes Balears. 4902

GD) RGE núm. 2396/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries dels Serveis d'Informació territorial de les Illes Balears, SA. 4902

GE) RGE núm. 2397/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca. 4902

GF) RGE núm. 2398/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Televisió de les Illes Balears, SA. 4903

GG) RGE núm. 2399/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a despeses
protocolAlàries de Tramvia de la Badia de Palma, SA. 4903

GH) RGE núm. 2402/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a immigració a Formentera.
4903

GI) RGE núm. 2403/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a personal propi d'IB3 TV Formentera.
4903

GJ) RGE núm. 2404/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de malalts i
acompanyants de Formentera (I). 4903

GK) RGE núm. 2405/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de malalts i
acompanyants de Formentera (II). 4903

GL) RGE núm. 2406/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de malalts i
acompanyants de Formentera (III). 4903

GM) RGE núm. 2407/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de malalts i
acompanyants de Formentera (IV). 4904

GN) RGE núm. 2408/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de malalts i
acompanyants de Formentera (V). 4904

GO) RGE núm. 2409/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de malalts i
acompanyants de Formentera (VI). 4904

GP) RGE núm. 2410/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a estand de les Illes Balears a la Fira
de Berlín. 4904

GQ) RGE núm. 2411/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a conveni en matèria de carreteres
amb Formentera (I). 4904

GR) RGE núm. 2412/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a conveni en matèria de carreteres
amb Formentera (II). 4904

GS) RGE núm. 2413/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a televisió digital a l'illa de Formentera.
4904
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GT) RGE núm. 2414/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a conveni en matèria de carreteres
amb Formentera. 4905

GU) RGE núm. 2415/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a planta elèctrica de Gesa-Endesa
a Formentera. 4905

GV) RGE núm. 2416/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a reunions del conseller de Turisme
amb els consells (I). 4905

GX) RGE núm. 2417/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a reunions del conseller de Turisme
amb els consells (II). 4905

GY) RGE núm. 2418/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a descompte de residents (I).
4905

GZ) RGE núm. 2419/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a descompte de residents (I).
4905

HA) RGE núm. 2420/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a integració social de les persones
immigrades. 4906

HB) RGE núm. 2421/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a ajudes a clubs esportius de
Formentera (I). 4906

HC) RGE núm. 2422/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a ajudes a clubs esportius de
Formentera (II). 4906

HD) RGE núm. 2443/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (I). 4906

HE) RGE núm. 2444/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (II). 4906

HF) RGE núm. 2445/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (III). 4906

HG) RGE núm. 2446/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (IV). 4906

HH) RGE núm. 2447/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (V). 4907

HI) RGE núm. 2448/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (VI). 4907

HJ) RGE núm. 2449/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (VII). 4907

HK) RGE núm. 2450/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (VIII). 4907

HL) RGE núm. 2451/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (IX). 4907

HM) RGE núm. 2452/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (X). 4907

HN) RGE núm. 2453/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova targeta
sanitària individual (XI). 4908
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3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2889/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política a les aules.
4908

B) RGE núm. 2890/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a doblers del pressupost
destinat a l'Administració de l'Estat. 4909

C) RGE núm. 2915/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'internacionalització 2013. 4909

D) RGE núm. 2916/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova línia de
metro. 4909

E) RGE núm. 2917/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves lliures
de batxillerat. 4909

F) RGE núm. 2918/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control del trànsit
a Gabellí Petit. 4909

G) RGE núm. 2919/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unificació
d'expedients d'activitats i obres. 4909

H) RGE núm. 2920/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a assistència a la
Fira de Moscou. 4910

I) RGE núm. 2921/13, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a titulacions
implantades arran de l'espai universitari europeu. 4910

J) RGE núm. 2922/13, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª Camps i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla biennal
de l'aeroport de Menorca. 4910

K) RGE núm. 2923/13, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
modificacions de la Llei de comerç. 4910

L) RGE núm. 2924/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a no-presentació
de declaracions en el registre d'interessos i activitats i en el Registre de patrimoni del Govern de les Illes Balears.

4910

M) RGE núm. 2925/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a deixar de
dispensar vacunes. 4910

N) RGE núm. 2926/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
llei d'imposts. 4911

O) RGE núm. 2927/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a flexibilització dels
objectius de dèficit. 4911

P) RGE núm. 2928/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques en matèria
de salut pública. 4911

Q) RGE núm. 2929/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions executives.
4911

R) RGE núm. 2930/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de la connectivitat
fora de temporada alta. 4911

S) RGE núm. 2931/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita, relativa a FP a Formentera i Eivissa.
4911
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2465/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei d'assistència
psicològica a les víctimes d'emergències, 4912

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2265/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a negociació de les perspectives financeres (PPFF) 2014-2020 (marc
financer plurianual) a la Unió Europea (UE) i en particular les polítiques de cohesió 4912

B) RGE núm. 2266/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució immediata de les inversions estatutàries 4914

C) RGE núm. 2400/13, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aporta per tecnologia pionera com a eina per promocionar el turisme
4914

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 2705/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a correguda de bous
a Inca. 4915

B) A la Pregunta oral davant comissió RGE núm. 3569/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
local escola de persones adultes. 4916

C) A la Pregunta RGE núm. 4431/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a IES JM Quadrado de
Ciutadella. 4916

D) A la Pregunta oral davant comissió RGE núm. 4934/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
escola d'adults a Maó. 4916

E) A la Pregunta oral davant comissió RGE núm. 4437/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a
escola de persones adultes de Maó. 4916

F) A la Pregunta RGE núm. 4904/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a remodelació del centre
educatiu Sa Graduada. 4916

G) A la Pregunta RGE núm. 4999/11, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a IES JM Quadrado de
Ciutadella. 4916

H) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8222/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, relativa a peatge en ombra. 4917

I) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8223/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, relativa a autovia Eivissa-Sant Antoni. 4917

J) A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant comissió RGE núm. 8224/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, relativa a autovia Eivissa-Aeroport. 4917

K) A les Preguntes RGE núm. 8541/12 (BOPIB núm. 74 de 23 de novembre de 2012), 8600/12, 8651/12, 8709/12, 8767/12, 8825/12,
8883/12, 8941/12, 8999/12, 9057/12, 9115/12, 9173/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relatives a contractes
de l'Institut Balear de la Dona amb PROMOLINS, SL, Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario, SL, Instituto Médico
Balear, Gestión Hospitalaria Balear, SL, Hospital General de Muro, SL, Dioscorides Control, SL, Estudio de Viabilidad Fiscal, SL, AMJ
Asesoría Jurídico-económica, SL, ROYALGAME, SL, REBERSEC, SL, PRESTTO, ROYALMATIC, SL. 4917

L) A les Preguntes RGE núm. 10921/12, 10987/12 i 11053/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives
a béns immobles de la Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR). 4918

M) A les Preguntes RGE núm. 10933/12 i 10999/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles de la Fundació per al Desenvolupament Sostenible. 4918

N) A les Preguntes RGE núm. 10934/12 i 11000/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles de la Fundació per al suport i la promoció de l'esport balear Illesport. 4918
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O) A les Preguntes RGE núm. 10937/12, 10938/12, 10959/12, 11003/12, 11004/12, 11069/12 i 11070/12, presentades per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles de la Fundació Teatre del Mar, de la Fundació Teatre Principal d'Inca i de
l'IBISEC. 4918

P) A la Pregunta RGE núm. 10945/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de CAIB
Patrimoni, SA. 4918

Q) A les Preguntes RGE núm. 10955/12, 11087/12, 11153/12 i 11219/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i
Seguí, relatives a béns immobles de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). 4918

R) A la Pregunta RGE núm. 10970/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de Palau
de Congressos de Palma, SA. 4919

S) A les Preguntes RGE núm. 10973/12, 11039/12, 11171/12 i 11237/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i
Seguí, relatives a béns immobles de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 4919

T) A la Pregunta RGE núm. 10982/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de la
Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA). 4919

U) A la Pregunta RGE núm. 11007/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB). 4919

V) A les Preguntes RGE núm. 11008/12, 11023/12, 11074/12 i 11089/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i
Seguí, relatives a béns immobles de l'Agència de Turisme de les Illes Balears i de l'ATB. 4919

X) A la Pregunta RGE núm. 11016/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB). 4919

Y) A la Pregunta RGE núm. 11021/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). 4920

Z) A la Pregunta RGE núm. 11025/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'IBISEC. 4920

AA) A la Pregunta RGE núm. 11027/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles de
l'Institut Balear de la Joventut. 4920

AB) A la pregunta RGE núm. 11030/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Institut
d'Estudis Baleàrics. 4920

AC) A la pregunta RGE núm. 11042/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). 4920

AD) A la pregunta RGE núm. 11054/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Fundació
d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. 4920

AE) A la pregunta RGE núm. 11091/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles IBISEC.
4921

AF) A la pregunta RGE núm. 11093/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles Institut
Balear de la Joventut. 4921

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

A) RGE núm. 2264/13, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, sobre l'avantprojecte de llei per a la racionalització i la sostenibilitat de l'Administració local. 4921

B) RGE núm. 2273/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Presidència, sobre
la valoració de la sentència que anulAla l'acomiadament de treballadors/es derivats de la reestructuració del sector públic instrumental.

4921

C) 
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3.17. INFORMACIÓ

A) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 7172/12, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear
de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures tributàries i economicoadministratives.

4921

B) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 1049/13. 4921

C) Tramitació de preguntes amb resposta oral davant comissió per a les preguntes RGE núm. 8161/12, 10530/12 a  10532/12, 167/13,
168/13, 172/13 i 173/13. 4922

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013. 4922
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1. PLE DEL PARLAMENT

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 març de 2013, debaté la InterpelAlació RGE núm. 3601/13,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general
educativa.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Educació, Cultura i Universitats, Rafael Àngel
Bosch i Sans.

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Cristina Rita i el
Sr. Rafael Àngel Bosch.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 19 de març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1383/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a Agència Balear de Notícies. (BOPIB núm. 88,
de 26 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1401/13, de
l'Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló, diputada no adscrita,
relativa a reunió del Govern amb el Consell de Formentera.
(BOPIB núm. 88, de 26 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1388/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a iniciativa "Youth on the move".
(BOPIB núm. 88, de 26 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1582/13, de
l'Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer, diputat no adscrit, relativa a
avantprojecte de llei de racionalització i sostenibilitat de
l'administració local. (BOPIB núm. 89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1836/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a la imatge turística de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 89, de 8 de març 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1842/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Josep Torres i Cardona, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla biennal de l'aeroport
d'Eivissa. (BOPIB núm. 89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1849/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Fira de Berlín. (BOPIB núm.
89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1841/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a ITB de Berlín. (BOPIB núm.
89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1848/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a estand propi d'Eivissa i Formentera en fires
turístiques. (BOPIB núm. 89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 2082/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla d'assistència tècnica als
municipis. (BOPIB núm. 90, de 15 de març 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1847/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a ofertes de feina i atur.
(BOPIB núm. 89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1850/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a inversions estatutàries. (BOPIB núm. 89,
de 8 de març 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1851/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a reforma local. (BOPIB núm. 89, de 8 de març
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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1839/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a campanya "Empresa segura".
(BOPIB núm. 89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1838/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a formació professional dual.
(BOPIB núm. 89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1840/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Pla de reestructuració del parc
mòbil. (BOPIB núm. 89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1845/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a preparació dels professors. en
aplicació del nou decret de tractament de llengües (BOPIB núm.
89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1843/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a convenis entre Ports de les Illes
Balears i els ajuntaments de Ses Salines i Capdepera. (BOPIB
núm. 89, de 8 de març 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1846/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a aplicació de les mesures
relatives al Pla de pagament de proveïdors. (BOPIB núm. 89, de
8 de març 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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T)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1384/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a mesures per afrontar l'atur.
(BOPIB núm. 88, de 28 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1400/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a aprofundir en l'autogovern.
(BOPIB núm. 88, de 28 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1837/13, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a la imatge turística de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 89, de 8 de març 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

de març de 2013, debaté la Pregunta RGE núm. 1852/13, de
l'Hble. Sra. Diputada Francina Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a creació de conflictes. (BOPIB
núm. 89, de 8 de març 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 març 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 març de 2013, rebutjà la Moció RGE núm. 1515/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política del Govern respecte
de la reforma de la Llei del bon govern i la bona
administració.(BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  59
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

1.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. President del Govern de les Illes

Balears, davant el Ple de la cambra, sobre les xifres de dèficit
de la CAIB (RGE núm. 1471/13).

Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de març de 2013, tengué lloc la compareixença del Sr. President
del Govern de les Illes Balears qui informà sobre el tema
indicat.

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



BOPIB núm. 91 - 22 de març de 2013 4827

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm.

7172/12, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril, balear
de caça i pesca fluvial i modificada per la Llei 6/2007, de 27
d e  d e s e m b r e ,  d e  m e s u r e s  t r i b u t à r i e s  i
economicoadministratives.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12
de març de 2013, prengué en consideració, per 35 vots a favor,
cap en contra i 22 abstencions, la proposició de llei esmentada,
publicada al BOPIB núm. 66, de 5 d'octubre de 2012.

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

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.1. RESOLUCIONS

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de
2013, aprovà la Resolució relativa a la formulació definitiva
del projecte del Pla director de la cooperació al
desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015.

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

A)
 "El Parlament dels Illes Balears dóna per aprovat el Pla

director de la cooperació al desenvolupament de les Illes
Balears 2012-2015 en els termes plantejats pel Govern de les
Illes Balears."

A la seu del Parlament, a 19 de març de 2013.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2013, debaté la Pregunta RGE núm. 8316/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a querella criminal per les publicacions periodístiques.
(BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2013, debaté la Pregunta RGE núm. 8317/12, de l'Hble. Sra.
Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a querella criminal contra APROBA. (BOPIB núm. 70,
de 2 de novembre de 2012).

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

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

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2013, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 4283/12 i
4288/12, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relatives a Fons de Cooperació Local (I
i II). (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2013, debaté
la Pregunta RGE núm. 3609/11, de l'Hble. Sra. Diputada
Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Institut Joan Ramis (V). (BOPIB núm. 16, de 14
d'octubre de 2011).

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

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

Ordre de Publicació

E)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2013, debaté
conjuntament les Preguntes RGE núm. 3500/12, 2501/12,
3505/12, 3507/12 i 3508/12, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina
Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a Pla
d'equilibri econòmic, educació (I, III, IV, V i VI). (BOPIB núm.
16, de 14 d'octubre de 2011).

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

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

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de 2013, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 7459/12, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a millora del finançament del Consorci de
gestió sociosanitària d'Eivissa. (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 març de 2013.

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de 2013, rebutjà la
Proposició no de llei RGE núm. 11269/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a paga extra de Nadal dels
empleats públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

Ordre de Publicació

C)
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 10416/12, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a grup mixt al Parlament
de les Illes Balears. (BOPIB núm. 79, de 21 de desembre de
2012).

La votació obtengué el resultat següent:

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

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 13 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 6374/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
suport a l'objecció de consciència sanitària. (BOPIB núm. 62, de
7 de setembre de 2012).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
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Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

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

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 13 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 6375/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
reducció del preu de la taxa de la targeta sanitària. (BOPIB
núm. 62, de 7 de setembre 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 595/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a terres de les autovies de
l'aeroport d'Eivissa. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013).

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

Ordre de Publicació

G)
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2013, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 688/13, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a garanties ambientals del
dragat del port de Maó. (BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de
2013).

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

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 14 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 415/12, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
règim especial insular de les Illes Balears. (BOPIB núm. 31, de
3 de febrer 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 14 de març de 2013, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1182/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a pla d'inversions productives. (BOPIB núm. 88, de 28
de febrer de 2013).

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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

J)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2013, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 8355/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a trasllat immediat de l'alumnat,
professorat i personal no docent de Sa Graduada de Maó a
l'escola M. Lluïsa Serra. (BOPIB núm. 72, de 9 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 març de 2013.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports,

davant la Comissió de Turisme, sobre la temporada turística
a Menorca (RGE núm. 7588/12).

A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 14 de març de 2013, tengué lloc la
compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, qui,
acompanyat del director general de Turisme, de la cap de
Gabinet i de la cap de Premsa, informà sobre el tema indicat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 20 de març 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. 5954/12.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 13 de març de 2013, el Grup Parlamentari
Popular retirà la proposició no de llei esmentada, relativa a
elaboració d'un cens per sectors d'associacions en salut a les
Illes Balears (BOPIB núm. 56, de 19 de juliol de 2012).

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

Ordre de Publicació

B)
Rebuig de l'escrit RGE núm. 6815/12, de solAlicitud de

recaptació de la presència del cap de Demarcació de Costes de
les Illes Balears.

 A la Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març de
2013, es rebutjà, per 5 vots a favor, 9 en contra i cap abstenció,
l'escrit esmentat, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, que
solAlicitava que es recaptàs la presència del cap de Demarcació
de Costes de les Illes Balears per tal d'informar sobre
l'avantprojecte de llei de protecció i ús sostenible del litoral i de
modificació de la Llei de costes 22/1988, de 28 de juliol.

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

Ordre de Publicació

C)
Retirada de l'escrit RGE núm. 309/13, de solAlicitud de

compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports.

 A la Comissió de Turisme del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de març de 2013, s'informà que
l'escrit esmentat, que solAlicitava la compareixença del Sr.
Conseller de Turisme i Esports sobre les conseqüències que
suposa la reestructuracíó anunciada per Air Berlin a les Illes
Balears, presentat pel Grup Parlamentari MÉS, ha estat retirat
mitjançant escrit RGE núm. 2183/13.

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

Ordre de Publicació

D)
Debat i votació del Pla de treball de las Ponència d'estudi

per tal d'assegurar la participació en l'elaboració del Pacte
per l'educació de totes les forces polítiques representades, així
com la d'entitats i de persones expertes que es considerin
convenients.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de 2013, es
debaté i s'aprovà el pla de treball de la ponència esmentada.

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

E)
Retirada de l'escrit RGE núm. 3829/12, de solAlicitud de

compareixença del Sr. Conseller de Presidència.

 A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 14 de març de
2013, el Grup Parlamentari MÉS retirà l'escrit esmentat, que
solAlicitava la compareixença del Sr. Conseller de Presidència
sobre el Pla director de la cooperació al desenvolupament de les
Illes Balears 2012-2015 i el Pla anual de cooperació de les Illes
Balears.

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

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2013, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 2472/12, de cans d'assistència.

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

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

Antonio Gómez i Pérez, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 28 de febrer de
2013, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

5. Acord d'aprovació del Projecte de llei de cans
d'assistència.

El Consell de Govern, a proposta del conseller de Salut,
Família i Benestar Social, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de cans d'assistència,
que s'adjunta com a annex.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el text del
Projecte de llei de cans d'assistència, d'acord amb l'article 112
del Reglament del Parlament de les Illes Balears, per tal que es
tramiti pel procediment legislatiu corresponent."

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

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DE CANS D’ASSISTÈNCIA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’article 14 de la Constitució Espanyola reconeix la igualtat
de tots els espanyols davant la llei, sense que pugui prevaler cap
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social.
L’article 9.2 reforça aquest principi quan estableix que
correspon als poders públics promoure les condicions per tal
que la llibertat i la igualtat de I’individu i dels grups en què
s’integra siguin reals i efectives; remoure els obstacles que
n’impedeixin o en dificultin la plenitud i facilitar la participació
de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i
social. Finalment, l’article 49 disposa que els poders públics han
de dur a terme una política de previsió, de tractament, de
rehabilitació i d’integració dels disminuïts físics, sensorials i
psíquics, als quals s’ha de prestar I’atenció especialitzada que
requereixen, i els han d’emparar especialment en la consecució
dels drets que el títol I de la Constitució atorga a tots els
ciutadans.

En l’àmbit autonòmic, l’apartat 15 de l’article 30 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, reformat per la Llei
orgànica 1/2007, de 28 de febrer, atorga a la Comunitat
Autònoma la competència exclusiva en les polítiques de
protecció i suport a les persones amb discapacitats físiques,
psíquiques i sensorials. D’altra banda, l’article 16 inclou la
no-discriminació i els drets de les persones dependents i de les
seves famílies a la igualtat d’oportunitats, a la participació i
protecció, i a la integració i a l’accessibilitat universal, en
qualsevol àmbit de la vida pública, social, educativa i
econòmica, com uns dels eixos centrals de l’actuació de les
administracions públiques de les Illes Balears. I en aquest sentit,
el darrer apartat d’aquest article recull el mandat a les
administracions públiques de promoure les condicions
necessàries perquè els drets socials dels ciutadans de les Illes
Balears i dels grups i els colAlectius en què s’integren siguin
objecte d’una aplicació real i efectiva. Finalment, l’apartat 4 de
l’article 70 preveu la competència pròpia dels consells insulars
en matèria de serveis socials i assistència social. 

En l’exercici d’aquestes previsions, es va aprovar la Llei
4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.
Aquesta Llei estableix, en l’exposició de motius, que en les
societats democràtiques la política social té per objecte la
reducció de les desigualtats i la millora de les condicions de
vida del conjunt de la ciutadania i el foment de la cohesió i el
progrés social. Així mateix, en l’article 3 inclou, entre els
objectius de les polítiques de serveis socials, millorar la qualitat
de vida i promoure la normalització, la participació i la
integració social, política, econòmica, laboral, cultural i
educativa i de salut de totes les persones, així com també
afavorir-ne la igualtat efectiva, eliminant discriminacions per
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raó de sexe o discapacitat, o per qualsevol altra condició o
circumstància personal o social arbitrària, i impulsant polítiques
d’integració laboral per a les persones amb qualsevol tipus de
discapacitat. A més a més, l’article següent inclou entre els
principis rectors dels serveis socials el foment de l’autonomia
personal, de manera que els serveis socials han de facilitar que
les persones disposin de les condicions adequades per
desenvolupar els projectes vitals, dins la unitat de convivència
que desitgin, d’acord amb la naturalesa dels serveis i les seves
condicions d’utilització.

Per tal de garantir l’accessibilitat a l’entorn urbà, als edificis
i als mitjans de transport de les persones amb mobilitat reduïda
o que pateixen qualsevol altre tipus de limitació, així com
suprimir les barreres que la dificulten, es va aprovar la Llei
3/1993, de 4 de maig, de millora de l’accessibilitat i la supressió
de barreres arquitectòniques. No obstant això, aquesta Llei no
contenia cap referència a l’accessibilitat d’aquelles persones
amb mobilitat reduïda que s’auxilien amb cans de guia. 

Anys després, la Llei 5/1999, de 31 de març, de cans de
guia, va suposar una fita important en la regulació d’aquesta
matèria en preveure el dret d’accés, circulació i permanència
d’aquelles persones afectades per disfuncions visuals, totals o
parcials, que s’hagin de fer acompanyar per un ca de guia.
Malgrat això, aquesta norma limita la protecció a les persones
afectades exclusivament per disfuncions visuals.

Actualment, ateses l’evolució de la tècnica d’ensinistrament
i les noves circumstàncies que planteja el colAlectiu de persones
amb discapacitat, s’ha constatat una extensió de la utilització
d’aquests animals en persones que pateixen altres tipus de
disfuncions, com per exemple persones amb problemes de
mobilitat, epilèptiques o amb qualsevol altre tipus de
discapacitat, sempre que aquesta els permeti tenir cura de
l’animal. Per tant, la referència a aquest nou concepte no es
limita exclusivament al ca de guia, terme associat
tradicionalment a persones amb disfuncions visuals, sinó al de
ca d’assistència. Aquest ca disposa d’unes habilitats que
permeten configurar-lo com una ajuda tècnica de qualificació
especial. Així mateix, més enllà del benefici terapèutic que
aquest ca pot suposar, s’ha de distingir de l’activitat de teràpia
assistida amb animals, que presenta unes característiques
pròpies que la diferencien substancialment del concepte d’ajuda
tècnica per a persones amb discapacitat i, en conseqüència, els
cans utilitzats en aquest tipus de teràpia no estan inclosos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei.

Per aquests motius, la Llei 5/1999, de 31 de març, s’ha
convertit en una norma excessivament rígida, restrictiva i, fins
i tot, discriminatòria respecte d’aquelles persones usuàries de
cans d’assistència que pateixen altres discapacitats diferents de
les visuals. Amb la regulació actual, aquestes persones veuen
que preval la prohibició general d’accés dels animals a
establiments, llocs i transports públics o d’ús públic sobre el seu
dret a l’autonomia i a una integració real i efectiva.

Per tot això, cal actualitzar la normativa i fer extensiu el dret
d’accés, circulació i permanència, així com la protecció, a totes
aquelles persones, independentment de la discapacitat que
pateixin, que necessiten ajudar-se amb cans d’assistència, als
efectes d’equiparar al màxim possible aquestes persones amb la
resta de la població i aconseguir una igualtat real i efectiva i
facilitar la participació de tots els ciutadans, sense cap tipus de
discriminació, en la vida política, econòmica, cultural, social i
laboral. D’altra banda, de conformitat amb l’article 2 de la Llei
14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social,
que preveu que els consells insulars assumeixen la funció
executiva i la gestió en matèria de control administratiu en
relació, entre d’altres, amb l’autorització de serveis i centres de
serveis socials en el seu àmbit territorial, i la funció inspectora
i sancionadora en matèria de serveis socials, aquesta Llei
atribueix als consells insulars el reconeixement, la suspensió i
la pèrdua de la condició de ca d’assistència, així com el règim
sancionador. Això no obstant, pel que fa als centres
d’ensinistrament, quan prestin el servei d’ensinistrament de cans
d’assistència, es considera que, per l’especialització en la funció
que desenvolupen, tenen un caràcter suprainsular i, per això,
aquesta Llei els atribueix aquest caràcter i la competència sobre
aquests centres correspon a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

II

Aquesta Llei consta de quatre capítols, tres disposicions
addicionals, tres de transitòries, una de derogatòria i dues de
finals. El capítol I regula les disposicions generals; el capítol II,
els drets i les obligacions dels usuaris, els propietaris, els
ensinistradors i els agents de socialització dels cans
d’assistència; el capítol III, els procediments de reconeixement,
suspensió i pèrdua de la condició de ca d’assistència, i,
finalment, el capítol IV regula el règim sancionador com a
protecció dels drets reconeguts.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei té per objecte reconèixer i garantir el dret
d’accedir, circular i romandre d’aquelles persones que, per
qualsevol tipus de discapacitat, són auxiliades per cans
d’assistència. Així mateix, vol establir els drets i les obligacions
dels usuaris i regular les activitats de control d’aquests animals.

2. Aquesta Llei és aplicable als cans d’assistència que defineix
l’article 2. Queden exclosos de l’àmbit d’aplicació els cans
utilitzats en l’activitat de teràpia assistida.
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Article 2
Definicions 

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per:

a) Cans d’assistència, aquells que han estat ensinistrats, per
centres especialitzats i oficialment reconeguts, per a
l’acompanyament, la conducció, l’ajuda i l’auxili de persones
amb discapacitat.

b) Centres d’ensinistrament, aquells establiments,
reconeguts oficialment, que disposen dels professionals, les
condicions tècniques, les instalAlacions i els serveis adequats per
a l’ensinistrament, el seguiment i el control dels cans
d’assistència.

c) Distintiu d’identificació del ca d’assistència, el senyal que
acredita oficialment un ca com a ca d’assistència d’acord amb
el que estableix aquesta Llei, i que és únic per a tots els tipus de
ca d’assistència. Aquest distintiu s’ha de colAlocar en un lloc
visible de l’animal. 

d) Passaport per a cans, el document que es disposa en la
Decisió de la Comissió Europea de 26 de novembre de 2003 per
la qual s’estableix un model de passaport per als desplaçaments
intracomunitaris de cans, moixos i fures, que conté les dades
sanitàries i d’identificació de l’animal i les dades de la persona
que n’és la propietària.

e) Persona propietària, la persona física o jurídica a qui
pertany legalment el ca d’assistència.

f) Persona usuària, aquella persona amb qualsevol tipus de
discapacitat que gaudeix dels serveis prestats per un ca
d’assistència, reconegut i acreditat oficialment i ensinistrat
específicament per complir determinades funcions. Aquesta
persona ha de tenir reconeguda oficialment la discapacitat
mitjançant el certificat oficial.

g) Persona responsable, aquella persona que respon del
compliment de les condicions higièniques i sanitàries del ca
d’assistència i de les obligacions que preveu aquesta Llei en
relació amb els cans d’assistència. Concretament, es considera
persona responsable:

- La persona propietària del ca, des del naixement fins a la
mort de l’animal, mentre no sigui vigent cap contracte de
cessió del ca d’assistència a un usuari, o bé al pare o a la
mare o a qui n’exerceixi la tutoria legal en el cas de les
persones menors d’edat o incapacitades.
- La persona usuària del ca d’assistència o bé la persona que
n’exerceixi la tutoria legal, en el cas de les persones menors
d’edat o incapacitades, a partir del moment en què reben
legalment la cessió de l’animal i mentre aquesta perduri.
h) Persona ensinistradora, persona amb la qualificació

professional adequada que educa i ensinistra un ca d’assistència
per a l’acompliment de les diferents tasques que ha de dur a
terme per donar el servei adequat a la persona usuària.

i) Agent de socialització, la persona que colAlabora amb el
centre d’ensinistrament en el procés d’educació i socialització
del quissó i futur ca d’assistència.

Article 3
Classificació

Els cans d’assistència es classifiquen en els tipus següents:

a) Ca de guia: el ca que és educat i ensinistrat per guiar una
persona amb discapacitat visual, sigui total o parcial, o una
persona que a més d’una discapacitat visual té una discapacitat
auditiva.

b) Ca de senyalització de sons: aquell ca educat i ensinistrat
per avisar les persones amb discapacitat auditiva de diferents
sons i indicar-los-en l’origen.

c) Ca de servei: el ca educat i ensinistrat per prestar ajuda a
les persones amb discapacitat física que no es poden valer per
elles mateixes en les activitats de la vida diària, tant en l’entorn
privat com en l’extern.

Article 4
Despeses econòmiques

L’exercici dels drets que reconeix aquesta Llei no pot
implicar, en cap cas, una despesa per aquest concepte per a la
persona usuària del ca d’assistència, ni tampoc l’obligació
d’haver de fer cap gestió suplementària injustificada.

Article 5
Centres d’ensinistrament

1. Per a la formació dels cans destinats a l’acompanyament, la
conducció i l’auxili de les persones amb discapacitat, els centres
d’ensinistrament han de presentar davant la conselleria
competent en matèria de serveis socials la declaració
responsable corresponent. Una vegada realitzada la inspecció
pertinent, s’entendrà reconegut. Aquest servei és d’àmbit
suprainsular.

2. Els requisits i les condicions que han de complir els centres
d’ensinistrament de l’apartat anterior s’han de regular per
decret.

3. Els ensinistradors dels centres i les escoles d’ensinistrament
reconeguts oficialment tenen els mateixos drets que aquesta Llei
reconeix als usuaris de cans d’assistència i les obligacions
previstes en l’apartat 3 de l’article 10.

Capítol II
Drets i obligacions

Article 6
Dret d’accés a l’entorn

1. La persona usuària d’un ca d’assistència té reconegut el dret
d’accés a l’entorn acompanyat de l’animal, en els termes que
estableix aquesta Llei. Aquest dret no pot quedar limitat per
l’exercici del dret d’admissió.

2. L’exercici del dret d’accés queda limitat exclusivament per
les prescripcions d’aquesta Llei. 

3. El dret d’accés a l’entorn comporta la facultat de la persona
usuària d’accedir a tots els llocs, locals, establiments,
allotjaments, transports i espais públics o d’ús públic que
determina l’article següent juntament amb el ca d’assistència i
en condicions d’igualtat amb la resta dels ciutadans. Així
mateix, aquest dret comprèn l’accés al món laboral i als llocs i
espais privats d’ús colAlectiu, en els termes que preveuen els
articles 11 i 12 d’aquesta Llei.

4. El dret d’accés a l’entorn implica la circulació i permanència
en els llocs, espais i transports que determina l’article següent,
així com la permanència constant del ca devora la persona
usuària, sense impediments o interrupcions que en puguin
impedir l’assistència correcta.
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5. L’exercici del dret d’accés a l’entorn no es pot condicionar a
l’atorgament de cap tipus de garantia per part de la persona
usuària del ca d’assistència.

Article 7
Determinació dels llocs públics o d’ús públic

Als efectes del que estableix l’article anterior, els usuaris del
ca d’assistència poden accedir, independentment de la titularitat
pública o privada, als espais següents:

a) Els que defineix la legislació urbanística viària aplicable
en cada moment com a passos de vianants, per a vianants o de
gaudi exclusiu per a vianants.

b) Els llocs d’esbargiment a l’aire lliure, incloent-hi les
platges, els parcs públics i els jardins.

c) Els centres oficials de tot tipus i titularitat, l’accés als
quals no estigui tancat al públic en general.

d) Els establiments comercials i mercantils de qualsevol
tipus.

e) Els centres assistencials i sanitaris, públics i privats.
f) Els centres d’ensenyament de qualsevol grau i matèria,

públics i privats.
g) Les oficines i els despatxos dels professionals liberals.
h) Les instalAlacions esportives.

i)  Els centres d’esplai i de temps lliure.
j) Les residències, els centres i els clubs per a l’atenció de la

gent gran.
k) Els centres religiosos.
l) Els museus i les sales d’exposicions o conferències.
m) Els establiments hotelers, els apartaments, els balnearis,

els campaments, els albergs, els refugis i qualsevol altre
establiment destinat en general a proporcionar, mitjançant un
preu, habitació o residència a les persones.

n) Els restaurants, els bars, les cafeteries, els parcs aquàtics,
els parcs d’atraccions, els zoològics i qualsevol altre lloc o
establiment obert al públic en què es presten serveis directament
relacionats amb el turisme.

o) Els ports i els aeroports, les estacions d’autocar i de tren,
i les parades de vehicles lleugers de transport públic.

p) Qualsevol transport colAlectiu d’ús públic de titularitat
pública o d’ús públic de titularitat privada i els serveis urbans i
interurbans de transports en vehicles lleugers, incloent-hi el
servei de taxi.

q) En general, qualsevol altre lloc, local o establiment d’ús
públic o d’atenció al públic.

Article 8
Exercici del dret

1. El dret d’accés, circulació i permanència reconegut en
l’article 1 implica la permanència ilAlimitada i constant del ca
d’assistència devora la persona usuària. Aquest dret s’exceptua
en cas de perill imminent greu per a terceres persones, per a la
persona usuària o per a la mateixa integritat del ca d’assistència.

2. El dret d’accés, circulació i permanència en els transports es
regeix per les consideracions següents:

a) La persona usuària del ca té preferència en l’ús dels espais
reservats per a persones amb discapacitat en els transports
públics o d’ús públic, que són seients adjacents al passadís amb
més espai lliure al voltant.

b) En els serveis urbans i interurbans de transport
d’automòbils lleugers el ca d’assistència ha d’anar

preferentment en la part posterior del vehicle, als peus de la
persona usuària, i ocupa una plaça en el còmput de les
autoritzades per al vehicle. No obstant això, i a discreció de la
persona usuària, pot ocupar el seient del davant amb el ca
d’assistència als peus en els supòsits següents: 

i.  En els trajectes de gran recorregut.
ii.  Quan dos usuaris acompanyats pels cans d’assistència
respectius viatgen junts.
c) En la resta de mitjans de transport terrestre, l’empresa

titular, en funció de la capacitat del vehicle, pot limitar el
nombre de cans d’assistència que hi poden accedir alhora.

d) La persona usuària d’un ca d’assistència té preferència en
l’ús de la llitera inferior quan utilitzi el servei de lliteres en els
transports que disposen d’aquest servei. Per poder exercir aquest
dret, s’ha de comunicar en el moment de la reserva del bitllet a
la companyia de transports que correspongui. 

Article 9
Limitacions del dret d’accés a l’entorn dels usuaris de cans
d’assistència

1. La persona usuària no pot exercir el dret d’accés a l’entorn
reconegut en aquesta Llei en cas que es produeixi qualsevol de
les circumstàncies següents:

a) El ca d’assistència mostra signes evidents de malaltia,
com ara deposicions diarreiques, secrecions anormals o ferides
obertes.

b) El ca d’assistència mostra signes evidents de manca
d’higiene.

c) L’existència d’una situació de risc imminent i greu per a
la integritat física de la persona usuària del ca d’assistència o de
terceres persones.

2. La denegació del dret d’accés a l’entorn als usuaris de cans
d’assistència fonamentada en l’existència de qualsevol de les
circumstàncies que determina l’apartat anterior, l’ha de fer en
qualsevol cas la persona responsable del local, establiment o
espai, la qual ha d’indicar a la persona usuària la causa que
justifica la denegació i ho ha de fer constar per escrit.

3. El dret d’accés a l’entorn dels usuaris d’un ca d’assistència
està prohibit en els espais següents:

a) Les zones de manipulació d’aliments i d’accés exclusiu
del personal de restaurants, bars, cafeteries i altres llocs
destinats a la restauració.

b) Les sales d’operacions, els llocs en què es duguin a terme
les cures i els tractaments dels serveis d’urgències, les zones de
cures intensives o qualsevol altra zona que per la seva funció
hagi de mantenir unes condicions higièniques especials.

c) L’aigua de les piscines i dels parcs aquàtics.
d) L’interior de les atraccions en els parcs d’atraccions.
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Article 10
Obligacions dels usuaris, els propietaris, els ensinistradors
i els agents de socialització dels cans d’assistència

1. Els usuaris de cans d’assistència tenen les obligacions
següents:

a) Complir les obligacions que estableix la normativa vigent
de protecció d’animals que viuen en l’entorn humà i les que
estableix l’article 15 d’aquesta Llei, a més de mantenir-ne
actualitzada tota la documentació.

b) Mantenir subscrita una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per prevenir danys eventuals a terceres
persones causats pel ca d’assistència.

c) Utilitzar el ca d’assistència exclusivament per al
compliment de les funcions pròpies de l’ensinistrament.

d) Comunicar la desaparició de l’animal de manera
immediata a l’ajuntament del municipi en què estigui censat el
ca d’assistència, al Registre d’Identificació d’Animals de
Companyia de les Illes Balears i, si escau, al centre
d’ensinistrament que li va lliurar el ca.

e) Dur al damunt la documentació de reconeixement de la
condició de ca d’assistència, i exhibir-la quan la hi demanin.

f) Mantenir el ca al seu costat, amb la subjecció que
escaigui, en els llocs, establiments, allotjaments i transports
especificats en l’article 7.

g) Complir i respectar les normes d’higiene i seguretat en les
vies i els llocs públics o d’ús públic, dins les possibilitats de la
persona usuària, d’acord amb el que estableixen les ordenances
municipals corresponents.

2. La persona propietària del ca d’assistència resta subjecta a les
obligacions que determinen les lletres a i b de l’apartat 1 amb
relació als cans que s’ensinistren. Si la cobertura de la pòlissa
d’assegurança que la persona usuària del ca d’assistència té
subscrita encara és operativa, no cal subscriure’n cap altra.

3. Els ensinistradors i els agents de socialització dels centres
d’ensinistrament de cans d’assistència són els responsables de
complir les obligacions determinades en les lletres f i g de
l’apartat 1, respecte dels cans propietat del centre
d’ensinistrament mentre es trobin en fase d’ensinistrament i de
socialització.

Article 11
Dret d’accés dels usuaris al món laboral

1. La persona usuària d’un ca d’assistència no pot ser
discriminada en els processos de selecció laboral ni en el
compliment de la seva tasca professional, en els termes que
preveu la legislació de l’Estat.

2. En el seu lloc de treball, la persona usuària té dret a mantenir
el ca d’assistència al seu costat i en tot moment.

3. Així mateix, la persona usuària té dret a accedir amb el ca a
tots els espais de l’empresa, organització o administració en què
dugui a terme la seva tasca professional, en les mateixes
condicions que la resta de professionals i amb les úniques
restriccions que preveu aquesta Llei.

Article 12
Dret d’accés a llocs i espais privats d’ús colAlectiu

1. El dret d’accés a l’entorn reconegut en aquesta Llei s’estén a
aquells llocs, espais i instalAlacions de titularitat privada però
d’ús colAlectiu als quals la persona usuària del ca d’assistència
tengui accés en virtut de la seva condició de propietari,
arrendatari, soci, partícip o per qualsevol altre títol que l’habiliti
per utilitzar-lo.

En tot cas, queden inclosos en aquest dret d’accés:

a) Les zones i instalAlacions comunes dels edificis, les
finques o urbanitzacions en règim de propietat horitzontal,
copropietat o aprofitament per torns, així com les dels immobles
destinats a allotjament turístic.

b) Les dependències i instalAlacions de clubs, societats
recreatives i qualssevol entitats titulars d’activitats esportives,
culturals, turístiques, d’oci i temps lliure o anàlogues, obertes a
l’ús dels seus socis, associats o membres.

c) Els espais de titularitat privada en què es desenvolupin
activitats culturals, educatives, d’oci i temps lliure o anàlogues
organitzades per entitats privades, quan la participació quedi
oberta al públic en general o a un colAlectiu genèric de persones.

2.  Les condicions generals d’accés de la persona usuària del
ca d’assistència a aquest tipus d’espais es regeixen pels estatuts,
els reglaments o les normes reguladores del seu ús, i no els és
d’aplicació cap prohibició o restricció sobre l’accés amb
animals que s’hi contenguin, i se’ls ha de garantir la utilització
de l’espai en condicions d’igualtat amb la resta d’usuaris. En
l’exercici del dret d’accés s’han d’aplicar les normes que
contenen els articles 8, 9 i 10 d’aquesta Llei.

Capítol III
Procediment de reconeixement, de suspensió i de pèrdua

Article 13
Reconeixement

1. El reconeixement de la condició de ca d’assistència s’inicia
amb la solAlicitud de la persona usuària i/o propietària, dirigida
al consell insular que correspongui d’acord amb l’àmbit
territorial, la qual ha de justificar que el ca compleix els
requisits següents:

a) Que ha estat ensinistrat per a les finalitats específiques i
adequades a la discapacitat o malaltia, oficialment reconegudes,
de la persona usuària a la qual ha d’assistir el ca. Aquest requisit
s’ha d’acreditar mitjançant un certificat del centre
d’ensinistrament.

b) Que compleix la normativa sanitària i de protecció dels
animals que viuen en l’entorn humà i les condicions sanitàries
específiques que recull l’article 15 d’aquesta Llei, com també
que disposa de la documentació que ho acredita així.

c) Que està vinculat a un treball d’assistència i a la persona
usuària que l’empra per a les finalitats que preveu aquesta Llei.
El primer requisit s’ha d’acreditar mitjançant un certificat del
centre d’ensinistrament i el segon requisit mitjançant la
declaració responsable de la persona usuària.

d) Que està identificat i inscrit en el registre oficial segons
la normativa vigent. 

e) Que ajuda a palAliar els efectes de la discapacitat o
malaltia de la persona usuària. Aquest requisit s’ha d’acreditar
mitjançant un certificat del centre d’ensinistrament.
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f) Que disposa d’una pòlissa d’assegurança de
responsabilitat civil per prevenir danys eventuals a terceres
persones causats pel ca d’assistència, fins al límit de cobertura
de la responsabilitat civil que determini l’òrgan competent.

2.  El reconeixement com a ca d’assistència, sempre que es
mantenguin les condicions i es compleixin els requisits per
obtenir-lo, és indefinit, es manté durant tota la vida de l’animal
i té validesa en tot l’àmbit de les Illes Balears.

Article 14
Identificació dels cans d’assistència

El ca d’assistència, a més d’estar identificat d’acord amb la
normativa vigent, ha de dur el distintiu oficial corresponent, de
manera que es vegi. El contingut del distintiu oficial
corresponent, que ha d’incloure, en tot cas, les dades del ca i de
la persona usuària, s’ha d’establir reglamentàriament. 

Article 15
Condicions sanitàries específiques per als cans d’assistència

1. Els cans d’assistència s’han de mantenir en les millors
condicions de salut, especialment enfront de les zoonosis, per tal
d’evitar riscs a les persones que conviuen en el seu entorn. A
més a més, els cans d’assistència han de complir les condicions
següents:

a) Estar esterilitzats per evitar els efectes dels canvis de
nivells hormonals.

b) Estar sotmesos a tots els tractaments obligatoris que les
autoritats sanitàries competents determinin segons la situació
epidemiològica en cada moment.

c) Rebre els tractaments contra paràsits interns i externs,
amb la periodicitat necessària, i sempre seguint les indicacions
d’un veterinari, així com les vacunacions contra agents
patògens, especialment la leptospirosi.

d) No patir malalties transmissibles a les persones. En cas
que un diagnòstic veterinari determini la presència d’una
zoonosi, s’ha de seguir el tractament complet que hagi prescrit
un professional o, si no n’hi ha, s’han d’aplicar les mesures
necessàries per evitar un risc de transmissió per a les persones.

e) Presentar unes bones condicions higièniques que
comportin un aspecte saludable i net.

2. El responsable del compliment de les condicions higièniques
i sanitàries a què estan sotmesos els cans d’assistència és la
persona responsable definida en l’article 2 d’aquesta Llei.

3. Correspon a la persona propietària del ca d’assistència dur-ne
a terme l’esterilització a què fa referència la lletra a) de l’apartat
1 abans de cedir-lo a la persona usuària.

4. L’acreditació de les condicions que detalla l’apartat anterior
s’ha de fer mitjançant una certificació veterinària.

5. En qualsevol moment, l’òrgan competent pot requerir la
persona responsable del ca d’assistència perquè acrediti el
compliment de les condicions higièniques i sanitàries.

6. El passaport per a cans s’ha de mantenir actualitzat amb les
actuacions veterinàries obligatòries.

Article 16
Suspensió de la condició de ca d’assistència

1. El consell insular corresponent ha de disposar la suspensió de
la condició de ca d’assistència si es produeix alguna de les
circumstàncies següents:

a) El ca d’assistència manifesta incapacitat temporal per
poder dur a terme la seva funció.

b) El ca d’assistència no compleix les condicions sanitàries
i de protecció dels animals que viuen en l’entorn humà i les
condicions sanitàries que estableix l’article anterior.

c) La persona usuària i/o propietària no té subscrita la
pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil del ca
d’assistència que determina l’apartat 1 de l’article 13. 

d) Hi ha un perill greu i imminent per a la persona usuària,
una tercera persona o el ca mateix.

e) S’evidencien maltractaments sobre el ca, sancionats per
resolució administrativa o sentència judicial, d’acord amb la
Llei 1/1992, de 8 d’abril, de protecció dels animals que viuen en
l’entorn humà, i la resta de normativa aplicable.

2. La suspensió de la condició de ca d’assistència s’acorda amb
la tramitació prèvia de l’expedient contradictori en què hi ha
d’haver audiència a la persona usuària i, si escau, a la persona
propietària del ca.

3. Si el procediment de suspensió de la condició de ca
d’assistència s’inicia per una de les causes indicades en les
lletres a o b de l’apartat 1, és necessari l’informe del veterinari
que du el control sanitari de l’animal.

4. La resolució de suspensió de la condició de ca d’assistència
s’ha de notificar a la persona usuària i, si escau, a la persona
propietària.

5. L’òrgan competent ha de resoldre deixar sense efecte la
resolució de suspensió de la condició de ca d’assistència en els
supòsits següents:

a) Si la persona usuària i/o propietària aporta el certificat
veterinari acreditatiu del compliment de les condicions
sanitàries, en el cas de les lletres a i b de l’apartat 1.

b) Si la persona usuària i/o propietària aporta una còpia de
la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil, en el cas de la
lletra c de l’apartat 1.

6. Aquesta resolució s’ha de notificar a les mateixes persones a
les quals es va notificar la resolució de suspensió temporal de la
condició de ca d’assistència.

Article 17
Pèrdua de la condició de ca d’assistència

1. El ca d’assistència pot perdre la seva condició per qualsevol
dels motius següents:

a) La mort de l’animal, certificada pel veterinari.
b) La renúncia expressa i escrita de la persona usuària, o del

pare o la mare o de la persona que n’exerceix la tutela legal en
el cas de les persones menors d’edat o incapacitades.

c) La incapacitat definitiva de l’animal per al compliment de
les funcions per a les quals se’l va ensinistrar, acreditada per un
veterinari o per un instructor d’un centre d’ensinistrament.
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d) Haver causat danys a persones o animals, sempre que per
sentència ferma s’hagi declarat que el ca ha causat aquests
danys. Des del moment en què s’hagi produït l’agressió el
responsable ha d’adoptar les mesures preventives adients per
evitar-ne d’altres.
 
2. El mateix òrgan que en va resoldre el reconeixement ha de
declarar la pèrdua de la condició de ca d’assistència, amb la
instrucció prèvia, si escau, de l’expedient contradictori, en què
s’ha de donar audiència a la persona usuària i, si escau, a la
persona propietària del ca.

Article 18
Efectes de les resolucions de suspensió i de pèrdua de la
condició de ca d’assistència

1. La resolució de suspensió comporta la retirada temporal del
carnet oficial i del distintiu del ca, mentre que la resolució de
pèrdua de la condició de ca d’assistència comporta la retirada
definitiva del carnet oficial i del distintiu, així com la pèrdua
dels drets que aquest reconeixement suposa.

2. Les resolucions de suspensió i de pèrdua de la condició de ca
d’assistència són immediatament executives, sens perjudici dels
recursos que siguin procedents.

3. La persona usuària del ca, una vegada acordada la suspensió
de la condició de ca d’assistència, no pot exercir el dret d’accés
a l’entorn juntament amb l’animal. 

Capítol IV
Règim sancionador

Article 19
Infraccions

En la matèria objecte d’aquesta Llei, constitueixen
infraccions administratives els incompliments o les
inobservances que s’hi tipifiquen. Aquests comportaments se
sancionen d’acord amb el que disposa aquesta Llei.

Article 20
Subjectes responsables

1. Són subjectes responsables de les infraccions tipificades en
aquesta Llei les persones que en són les autores.

2. Són autores de les infraccions les persones físiques o
jurídiques que duen a terme les actuacions i els fets tipificats en
aquesta Llei, conjuntament o per mitjà d’una altra persona de la
qual se serveixen com a instrument, excepte en els casos
d’obediència laboral deguda.

3. Així mateix, se’n consideren autores les següents:
a) Les persones que cooperin en l’execució amb algun acte

sense el qual no s’hauria efectuat.
b) Les persones físiques o jurídiques que organitzin o

explotin realment les activitats i els establiments, les persones
titulars de la llicència corresponent o, si escau, les responsables
de l’entitat pública o privada titular del servei, quan
incompleixin el deure de prevenir que una altra persona cometi
les infraccions tipificades en aquesta Llei.

Article 21
Classificació de les infraccions

1. Les infraccions que estableix aquesta Llei es classifiquen en
lleus, greus i molt greus.

2. Són infraccions lleus:

a) Les simples inobservances de les disposicions que
contenen aquesta Llei i la normativa de desplegament que no
causin un perjudici greu i que no estiguin tipificades com a falta
greu o molt greu, així com totes aquelles conductes tendents a
dificultar l’exercici dels drets reconeguts en la normativa
esmentada.

b) L’exigència de manera arbitrària o irraonable de la
presentació de la documentació acreditativa de la condició de ca
d’assistència, així com l’exigència de condicions addicionals a
les indicades en aquesta Llei.

c) L’incompliment de qualsevol de les obligacions que
estableix l’article 10 d’aquesta Llei.

3. Constitueixen infraccions greus: 

a) Impedir l’accés, la circulació i la permanència dels
usuaris d’un ca d’assistència que hi vagin acompanyades a
qualsevol lloc públic o d’ús públic dels que defineix l’article 7,
quan aquests llocs siguin de titularitat privada.

b) Cobrar despeses derivades de l’accés dels cans
d’assistència en els termes indicats en aquesta Llei.

c) Utilitzar de manera fraudulenta el distintiu d’identificació
de ca d’assistència per a un ca que no té aquest reconeixement.

d) Emprar de forma fraudulenta el ca d’assistència sense
ser-ne la persona usuària.

e) Usar el ca després que l’òrgan competent hagi resolt la
pèrdua de la condició de ca d’assistència.

f) La comissió de tres faltes lleus, amb imposició d’una
sanció per resolució ferma, en el període d’un any.

4. Constitueixen infraccions molt greus:

a) Impedir l’accés, la circulació i la permanència dels
usuaris del ca d’assistència que hi vagin acompanyats a
qualsevol lloc públic o d’ús públic dels que defineix l’article 7,
quan aquests llocs siguin de titularitat pública.

b) Impedir el dret d’accés al món laboral de la persona
usuària del ca d’assistència, i vulnerar d’aquesta manera les
disposicions de l’article 11 d’aquesta Llei. 

c) Impedir el dret d’accés de la persona usuària del ca
d’assistència a qualssevol dels llocs o espais de titularitat
privada i ús colAlectiu que preveu l’article 12 d’aquesta Llei, i
vulnerar-ne així les disposicions.

d) Privar de manera intencionada una persona usuària del
seu ca d’assistència, quan aquest fet no constitueixi una
infracció penal.

e) No haver presentat el centre d’ensinistrament la
declaració responsable que preveu l’article 5.

f) Incomplir el centre d’ensinistrament els requisits i les
condicions prevists reglamentàriament. 

g) La comissió de tres faltes greus, amb imposició d’una
sanció per resolució ferma, en el període d’un any.
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Article 22
Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb una multa de 90 euros
fins a 300 euros.

2. Les infraccions greus se sancionen amb una multa de 300,01
euros fins a 3.000 euros.

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb una multa de
3.000,01 euros fins a 12.000 euros.

4. En les infraccions molt greus que preveuen les lletres e i f de
l’apartat 4 de l’article 21 també es poden acumular les sancions
següents:

a) La suspensió temporal, total o parcial, del servei que
presta el centre d’ensinistrament per un període màxim d’un
any.

b) El cessament definitiu, total o parcial, del servei que
presta el centre d’ensinistrament, que du implícita la revocació
del reconeixement que preveu l’article 5. 

Article 23
Afectació del producte de les sancions

El producte obtingut de les sancions pecuniàries imposades
d’acord amb aquesta Llei queda afectat al finançament de les
actuacions de l’Administració.

Article 24
Graduació de les sancions 

La determinació de la quantia de la sanció ha d’atendre el
principi de proporcionalitat, i s’han de tenir en compte
especialment el grau de culpabilitat i d’intencionalitat, la
naturalesa dels perjudicis causats, el risc generat, així com la
reincidència i la reiteració.

Als efectes d’aquesta Llei, hi ha reincidència quan es comet
en el termini d’un any més d’una infracció de la mateixa
naturalesa, sempre que s’hagi declarat així per resolució ferma.
Hi ha reiteració quan es dictin tres resolucions fermes per la
comissió d’infraccions de naturalesa diferent dins el període de
dos anys.

Article 25
Òrgans competents

La instrucció i la resolució dels expedients sancionadors per
les infraccions tipificades en les lletres e i f de l’apartat 4 de
l’article 21 d’aquesta Llei per als centres d’ensinistrament
corresponen a la conselleria competent en matèria de serveis
socials. 

La instrucció i la resolució dels expedients sancionadors per
la resta d’infraccions tipificades en aquesta Llei corresponen als
consells insulars d’acord amb l’àmbit territorial en què hagi
tingut lloc la infracció.

Article 26
Procediment aplicable

El procediment aplicable per a l’exercici de la potestat
sancionadora que regula aquesta Llei és el que es preveu amb
caràcter general per a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sens perjudici que es pugui
regular reglamentàriament un procediment específic per a cada
consell insular en el seu àmbit d’actuació.

Article 27
Prescripció d’infraccions i sancions

1. Les infraccions prescriuen als dos anys, a l’any o als sis
mesos, segons si es tracta, respectivament, de les tipificades
com a molt greus, greus o lleus.

2. Les sancions prescriuen als dos anys, a l’any o als sis mesos,
segons si es tracta, respectivament, de les corresponents a
infraccions tipificades com a molt greus, greus o lleus.

3. El termini de prescripció de les infraccions és comptador a
partir del dia en què s’ha comès la infracció. N’interromp la
prescripció, la iniciació, amb coneixement de la persona
interessada, del procediment sancionador, i es reprèn el termini
de prescripció si l’expedient sancionador està paralitzat durant
més d’un mes per una causa no imputable a la persona
presumpta responsable.

4. El termini de prescripció de les sancions comença a comptar
a partir de l’endemà en què esdevé ferma la resolució per la qual
s’imposa la sanció. N’interromp la prescripció la iniciació, amb
coneixement de la persona interessada, del procediment
d’execució, i en torna a començar el termini si el procediment
d’execució està paralitzat durant més d’un mes per una causa no
imputable a la persona infractora.

Disposició addicional primera
Campanyes informatives

A fi d’aconseguir que la integració social de les persones
amb deficiències visuals o amb discapacitat acompanyades de
ca d’assistència sigui total i efectiva, les administracions
públiques competents de les Illes Balears han de promoure i dur
a terme campanyes informatives orientades de manera especial
a sectors com ara l’hostaleria, el comerç, el transport i els
serveis públics, i d’altres educatives dirigides a la població en
general.

Disposició addicional segona
Reconeixement de cans d’assistència de fora de l’àmbit de
les Illes Balears

1. En els supòsits d’estada temporal d’usuaris de cans
d’assistència no residents a les Illes Balears, és vàlid el
reconeixement d’aquesta condició i el distintiu atorgat per
l’administració pública concedent.

2. Els usuaris de cans d’assistència que tenguin reconeguts els
cans en una altra administració autonòmica o en un altre país, de
conformitat amb les normes que regeixen en el seu lloc de
procedència, i que estableixin la seva residència legal a les Illes
Balears han d’obtenir el reconeixement segons el procediment
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que estableix aquesta Llei, sens perjudici del que estableix la
disposició addicional tercera.

3. Les persones residents a les Illes Balears que adquireixin el
ca d’assistència en una altra comunitat autònoma o en un altre
país queden subjectes a l’obligació que estableix l’apartat 2,
sens perjudici del que estableix la disposició addicional tercera.

Disposició addicional tercera
Reconeixement dels cans de guia

1. Els cans de guia ensinistrats per les unitats de la Fundació
ONCE dels Cans Guia (FOPG) o els ensinistrats o adquirits a
institucions internacionals reconegudes i atorgats als usuaris per
l’Organització Nacional de Cecs d’Espanya (ONCE) tenen
automàticament reconeguda la condició de ca d’assistència.
 
2. El règim de reconeixement directe per reciprocitat o
equivalència s’ha de determinar reglamentàriament. 

Disposició transitòria primera
Adaptació a la nova normativa

Els propietaris i/o usuaris d’altres tipus de cans d’assistència
existents en el moment de l’entrada en vigor d’aquesta Llei han
d’adequar-los, en el termini d’un any, a les condicions que
estableix aquesta Llei perquè se’ls pugui ratificar la condició de
ca d’assistència.

Disposició transitòria segona
Adaptació de les ordenances municipals

Les administracions locals de les Illes Balears, en el termini
d’un any comptador des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
han d’adequar les ordenances municipals a les disposicions que
conté.

Disposició transitòria tercera
Expedients en tràmit

Els procediments de reconeixement, suspensió i pèrdua de
la condició de cans d’assistència, així com els procediments
sancionadors iniciats abans de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
s’han de tramitar i resoldre d’acord amb la normativa vigent en
el moment d’iniciar-se. Únicament respecte dels expedients
sancionadors, s’ha de tenir en compte la normativa més
beneficiosa per a la persona infractora.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades la Llei 5/1999, de 31 de març, de cans de
guia de les Illes Balears, i totes les disposicions de rang igual o
inferior que s’oposin a aquesta Llei.

Disposició final primera
Potestat reglamentària

1. Es faculta el Govern de les Illes Balears i els consells insulars
per dictar les disposicions reglamentàries que siguin necessàries
per desplegar i aplicar aquesta Llei, dins l’àmbit de les
competències respectives. 

2. El Govern de les Illes Balears, a proposta del titular de la
conselleria competent en matèria de serveis socials, ha

d’aprovar en el termini d’un any des que entri en vigor aquesta
Llei el decret que desplegui els requisits i les condicions que
han de complir els centres d’ensinistrament. 

Disposició final segona
Entrada en vigor

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

Palma, a 28 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2013, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 2473/12, de coordinació de les policies locals
de les Illes Balears.

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

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

Antonio Gómez i Pérez, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 22 de febrer de
2013, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

8. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de
coordinació de les policies locals de les Illes balears i la seva
tramesa al Parlament de les Illes Balears.

El Consell de Govern, a proposta del conseller
d'Administracions Públiques, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el Projecte
de llei de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,
d'acord amb el que estableixen els articles 117 i següents del
Reglament de la cambra."

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

Palma, a 22 de febrer de 2013.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
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B)
PROJECTE DE LLEI DE COORDINACIÓ DE LES

POLICIES LOCALS DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Constitució Espanyola, en l’article 149.1.29a, reserva la
competència exclusiva sobre seguretat pública a l’Estat, mentre
que en l’article 148.1.22a atribueix a les comunitats autònomes
la competència sobre la coordinació i la resta de facultats en
relació amb les policies locals.

L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, en l’article 30.19
reserva a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
coordinació i altres facultats en relació amb les policies locals,
en els termes que estableixi una llei orgànica.

La Llei Orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat, regula, entre altres qüestions, diversos aspectes
fonamentals relatius als principis bàsics d’actuació, a
l’organització i a les funcions de les policies locals, que
constitueixen el marc d’actuació de la comunitat autònoma en
aquesta matèria.

En l’exercici de la competència exclusiva esmentada, la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears va dictar la Llei
6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les policies locals de les
Illes Balears, que va suposar un avenç en aquesta matèria, atès
que representava una garantia per als ajuntaments de les Illes
Balears per a un exercici adequat de les seves competències i
una més bona prestació de serveis als ciutadans. Aquesta Llei va
ser modificada mitjançant la Llei 7/2008, de 5 de juny, i ha estat
objecte de desplegament normatiu mitjançant el Decret 67/2007,
de 7 de juny, pel qual s’aprova el Reglament marc de mesures
urgents de les policies locals de les Illes Balears.

La Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i cossos
de seguretat, assenyala en el preàmbul que la seguretat pública
constitueix una competència difícil de parcelAlar, per tal com no
permet delimitacions, amb el rigor i la precisió admissibles en
altres matèries. En aquest sentit, la seguretat pública es
considera un terreny de trobada de les diferents esferes de
competències de totes les administracions públiques —encara
que l’article 149.1 de la Constitució enumeri en l’apartat 29 les
competències exclusives de l’Estat i les matisacions i els
condicionaments amb què la configura el text constitucional.
Per tant, com que la seguretat pública és una matèria
compartible per tots els poders públics, amb estatuts i
responsabilitats diferenciats, la realitat emergent demana que en
l’àmbit de les competències de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears es revisin i millorin els objectius bàsics de
coordinació de les policies locals, de manera que suposi un
avenç i una millora perceptible en aquesta matèria. La formació
i el perfeccionament dels membres dels cossos de policia local
i dels policies auxiliars han estat fins avui els objectius bàsics
dels criteris de coordinació. Cal, doncs, revisar i regular
novament aquests objectius bàsics per tal que, sense deixar de
banda una part tan important com és la formació i
l’especialització dels policies locals, s’orientin i possibilitin
l’avenç cap a la integració dels cossos de policia local de les
Illes Balears en un projecte comú de seguretat pública. Aquest
projecte, amb respecte a l’autonomia municipal, ha de permetre
l’homogeneïtzació de mitjans, recursos tècnics i estatutaris, i

també l’actuació envers la unificació de criteris i les accions
harmonitzades que ajudin en el disseny de polítiques comunes
de seguretat que potenciïn el suport i la colAlaboració
interpolicial, l’impuls de la prevenció davant fets rellevants,
l’anàlisi de les actuacions o la planificació de futurs objectius.

En aquest sentit, la nova Llei de coordinació incorpora el
marc pel qual es poden associar els municipis per a la prestació
de serveis conjunts de policia local, de conformitat amb el que
disposa la normativa estatal, i dóna rang de llei als consells de
coordinació de policies locals com a òrgans colAlegiats de
consulta i assessorament en l’exercici de la competència
autonòmica de coordinació.

La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, així com la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció
pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, han
posat de manifest la necessitat de modificar el sistema d’accés
a la funció pública dels policies locals dels municipis de les Illes
Balears, amb plena cobertura dels principis d’igualtat, mèrit i
capacitat, que tindran la seva manifestació en la modificació
legislativa de la Llei de coordinació de les policies locals, i
instaurar el concurs oposició com el procediment que s’ha
d’aplicar en el sistema d’accés a la funció pública en la policia
local i en els sistemes de promoció.

El dret constitucional que tenen tots els ciutadans i visitants
de les Illes Balears de conviure en pau i llibertat, com també la
missió concreta de les forces i cossos de seguretat de protegir el
lliure exercici dels drets i les llibertats i garantir la seguretat
ciutadana, són arguments que avalen suficientment la necessitat
d’adoptar les mesures per tal de garantir la prestació dels serveis
bàsics que les diferents administracions públiques presten als
ciutadans, i en aquest sentit, la seguretat pública, sens dubte, hi
està inclosa.

Les policies locals de les Illes Balears, membres de les
forces i cossos de seguretat, segons regula la Llei orgànica
2/1986, de 13 de març, al llarg dels darrers anys i gràcies a
l’esforç dels seus responsables polítics i tècnics destaquen per
haver-se convertit en un element indispensable d’importància
rellevant per colAlaborar amb les forces i cossos de seguretat de
l’Estat en el manteniment de la seguretat pública a les nostres
illes.

La inestabilitat laboral d’un elevat nombre d’agents de
policia local, incloent-hi els policies turístics; la necessitat de
finançament dels ajuntaments per poder assolir els seus
objectius en aquest sentit, i, finalment i prioritàriament, l’interès
general vist des de la perspectiva de la colAlaboració per garantir
la seguretat dels nostres ciutadans i visitants obliguen a donar
solucions estables amb una perspectiva sistèmica i a preveure
diferents accions orientades cap a un objectiu global que aporti
solucions reals, efectives i estables.
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En aquest sentit, cal fer una passa urgent que permeti
avançar, i són els ajuntaments -en l’exercici de l’autonomia
municipal- l’única administració pública legitimada per dur a
terme els corresponents processos selectius. Per això, en matèria
de coordinació de policies locals, té una importància cabdal
aportar solucions que, en primer lloc, s’ajustin a la legislació
vigent alhora que generin confiança als responsables
municipals. D’una banda, el concurs oposició, amb un període
raonable de pràctiques com a culminació del procés de selecció,
que permeti tant als aspirants com als ajuntaments la
incorporació estable a les plantilles orgàniques de les policies
locals, amb el perfil més idoni per exercir unes funcions de tanta
transcendència com les de policia local, i, d’altra banda, i sense
que suposi la desaparició del sistema de selecció per mobilitat,
el fet de permetre als ajuntaments la decisió del percentatge de
reserva de places per aquest sistema es consideren les accions
més idònies per generar aquesta confiança necessària als
ajuntaments i això suposarà una transcendent i decidida acció
orientada cap a la millora de la coordinació de les policies locals
i la seguretat ciutadana.

Així mateix, s’ha millorat el sistema de promoció dins els
cossos de policia local, dotant els ajuntaments de més
competències a l’hora de fer les convocatòries corresponents i
orientant-lo cap a una millora de la qualitat professional dels
comandaments policials.

Per tal de garantir un ús correcte de l’arma reglamentària i
prevenir i evitar possibles complicacions derivades de situacions
que, fins avui, oferien a vegades solucions difícils, es fa una
referència especial, que haurà de ser desplegada
reglamentàriament, al procediment administratiu per a la
retirada de l’armament reglamentari quan es donin
circumstàncies de perillositat derivades d’una inestabilitat
emocional o alteració psíquica de l’agent, la negligència o la
impericia greu evidenciada o la no-superació de les proves
reglamentàries per a l’ús de l’armament.

El reingrés al servei actiu dels funcionaris de carrera de les
policies locals que es trobin en situació administrativa de
serveis especials o en altres administracions públiques, en
excedència o per suspensió de funcions, obliga, per tal de
garantir una reincorporació eficaç, a la revisió dels requisits de
l’agent i, en determinades circumstàncies, a la realització d’un
reciclatge que permeti la prestació d’un servei millor al ciutadà
amb totes les garanties possibles.

Finalment, la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces
i cossos de seguretat, fa referència a l’harmonització estatutària
entre tots els colAlectius que s’ocupen de la seguretat. Per tant,
en aquesta línia, salvant les peculiaritats i els condicionaments
d’adaptació a les policies locals, es regula la segona activitat i
el règim disciplinari dels policies locals en consonància amb la
normativa legalment establerta per al Cos Nacional de Policia.

II

Aquesta Llei s’estructura en set títols, dues disposicions
addicionals, vuit disposicions transitòries, una disposició
derogatòria i tres disposicions finals.

El títol I recull els principis generals i inclou l’objecte,
l’àmbit d’aplicació i els objectius bàsics dels criteris de
coordinació, entre els quals destaca la integració dels cossos de
policia local en un projecte comú de seguretat pública, tenint en
compte les singularitats del territori de cada illa.

El títol II regula els cossos de policia local, que són definits
com a instituts armats de naturalesa civil, amb estructura i
organització jerarquitzada sota la prefectura superior i
dependència directa del batle o batlessa respectiu; n’estableix
les funcions, amb una remissió a la Llei de forces i cossos de
seguretat. Com a novetat important se suprimeix la figura del
policia auxiliar. 

El títol III regula la coordinació de les policies locals a les
Illes Balears i assenyala les funcions dels diferents òrgans de
coordinació. La Llei recull els òrgans ja existents i incorpora els
consells de coordinació de les policies locals amb funcions de
consulta i assessorament.

El títol IV regula l’estructura i el règim de funcionament
dels cossos de policia local. Aquest títol es divideix en dos
capítols.

El capítol I regula l’estructura d’aquests cossos, que serà en
grups, subgrups, escales i categories, tot això sens perjudici de
la possibilitat que s’atorga als municipis de crear les
especialitats que considerin oportunes per a cada categoria
partint de les seves pròpies peculiaritats d’organització i
funcionament.

En relació amb la prefectura del cos de policia local, la
designació correspon al batle o batlessa per lliure designació,
però s’amplien les opcions per tal de resoldre els problemes que
es plantegen en els ajuntaments de plantilles reduïdes.

El capítol II regula el règim de funcionament amb
disposicions relatives als principis d’actuació, l’armament, el
carnet professional i la uniformitat, sens perjudici del
desenvolupament reglamentari d’aquestes matèries.

El títol V regula la formació, la selecció, la mobilitat, la
permuta i el reingrés i s’estructura en sis capítols. En aquest títol
s’introdueixen novetats importants en relació amb la legislació
anterior.

En el capítol I, relatiu a la formació, es regula tant la
formació de l’Escola Balear d’Administració Pública com la
formació externa que duguin a terme els mateixos municipis o
altres entitats i es preveu un règim d’homologacions, sens
perjudici del seu posterior desplegament reglamentari.

El capítol II regula la selecció, distingint, d’una banda, els
sistemes d’accés a les diferents categories dels cossos de policia
local, que són el torn lliure i la promoció, amb les variants
interna i externa, i, de l’altra, el sistema de selecció, que sempre
serà el de concurs oposició. Igualment es regula de manera
detallada la promoció interna i externa.
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Es preveu que els municipis puguin subscriure convenis amb
altres municipis quan, per circumstàncies especials o per causes
extraordinàries, tenguin sobrecàrrega de serveis policials en
determinades èpoques de l’any que no requereixin augment
permanent de plantilla.

Per tal de facilitar la gestió de les plantilles de les policies
locals, es preveu la creació de borses de treball per part dels
ajuntaments per proveir llocs de treball de manera urgent i
temporal en les diferents categories dels cossos de policia local.
En el cas que la borsa s’hagi exhaurit o tengui una antiguitat
superior a dos anys, l’ajuntament podrà convocar-ne una de
nova o bé acudir a la borsa de la conselleria competent en
matèria de coordinació de policies locals, si n’hi ha.

El capítol III regula la provisió de llocs de treball i estableix
com a sistemes de provisió el concurs i la lliure designació, i
especifica que el concurs pot ser de mèrits o específic.

El capítol IV regula la mobilitat, que, en relació amb la
legislació anterior, s’elimina com a sistema d’accés, atès que
aquesta és una forma de proveir llocs de treball i, com a tal, es
regula en la present Llei.

El capítol V regula la permuta de destinacions entre els
membres dels cossos de policia local en actiu que serveixin en
diferents corporacions locals, sempre que es compleixin els
requisits prevists en aquesta Llei. Aquesta permuta ha de ser
autoritzada pel batle o batlessa, amb l’informe previ dels caps
o de les caps respectius.

El capítol VI, relatiu al reingrés en el servei actiu, suposa
una novetat en relació amb la legislació anterior i pretén
solucionar els problemes plantejats en aquests supòsits exigint,
en determinades situacions, cursos de reciclatge o avaluació de
continguts bàsics sobre normativa actualitzada.

El títol VI desenvolupa el règim estatutari dels membres
dels cossos de policia local i dels policies dels ajuntaments que
no tenguin constituït cos de policia local, i es divideix en tres
capítols.

El capítol I estableix els principis generals i determina els
drets i deures dels membres dels cossos de policia local i dels
policies dels ajuntaments que no tenguin constituït cos de
policia local. Respecte dels drets, distingeix entre drets
colAlectius i drets individuals. En aplicació de la legislació
estatal vigent, els i les membres dels cossos de policia local,
com també els i les policies dels ajuntaments que no tenguin
constituït cos de policia local tenen prohibit l’exercici del dret
de vaga i de qualsevol altra acció substitutiva o concertada que
pugui alterar el funcionament normal dels serveis.

El capítol II regula la segona activitat, matèria en què es
preveuen novetats en relació amb la legislació vigent. La segona
activitat es defineix com la modalitat de la situació
administrativa de servei actiu dels funcionaris dels cossos de
policia local i dels policies dels ajuntaments que no tenguin
constituït cos de policia local que té per objecte fonamental
garantir una adequada aptitud psicofísica per prestar els serveis
amb eficàcia.

La regla general és que serà sense destinació, tret que la
causa de pas a la segona activitat sigui la insuficiència de les
aptituds psicofísiques per desenvolupar la funció policial.

Es preveuen tres causes per passar a aquesta situació, que
són per raó d’edat, per petició de la persona interessada i per
insuficiència de les aptituds psicofísiques per desenvolupar la
funció policial.

Igualment, es regulen les retribucions que han de percebre
els policies locals que passin a aquesta situació.

Per tal de facilitar l’organització de les seves plantilles i
garantir la prestació adequada dels seus serveis, els ajuntaments
han de fixar, abans del dia 31 de desembre de cada any, el
nombre màxim de funcionaris del cos de policia local, per
categories, que s’autoritza que passin a la situació de segona
activitat de forma voluntària.

El capítol III regula la jubilació i es fixa l’edat de jubilació
a 65 anys, d’acord amb el que estableix la legislació de forces
i cossos de seguretat.

El títol VII estableix el règim disciplinari i es divideix en
quatre capítols.

El capítol I estableix els principis generals.

El capítol II recull les infraccions, que classifica com a molt
greus, greus i lleus, les sancions i els seus criteris de gradació,
i, finalment, determina a qui correspon la potestat sancionadora.

El capítol III regula l’extinció de la responsabilitat
disciplinària, la prescripció de les infraccions i de les sancions.

El capítol IV regula de manera detallada els procediments
disciplinaris i estableix tot un seguit de garanties per als
presumptes infractors i fixa tots els possibles actes d’instrucció,
ordenació, resolució i execució del procediment sancionador.

TÍTOL I
PRINCIPIS GENERALS

Article 1
Objecte

L’objecte d’aquesta Llei és establir els criteris bàsics per
coordinar l’actuació de les policies locals en l’àmbit territorial
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, sens perjudici de
la seva dependència de les autoritats municipals, de conformitat
amb el que preveuen l’article 30.19 de l’Estatut d’autonomia i
l’article 39 de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces
i cossos de seguretat.

Article 2
Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és aplicable als cossos de policia local dels
diferents municipis d’aquesta comunitat i al seu personal.

2. En els municipis on no hi hagi cos de policia local, la
coordinació s’estén als policies locals que formin part de la
plantilla de l’ajuntament. 

3. Aquesta Llei també és aplicable al personal nomenat
funcionari en pràctiques.
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Article 3
Objectius bàsics dels criteris de coordinació

La formació i el perfeccionament dels membres dels cossos
de policia local i la seva integració en un projecte comú de
seguretat pública, atenent en general les singularitats del
territori de cada illa de la comunitat autònoma i en particular les
de cada localitat, constitueixen un objectiu bàsic en
l’establiment dels criteris de coordinació.

TÍTOL II
COSSOS DE POLICIA LOCAL

Article 4
Denominació i naturalesa jurídica

1. Els cossos de policia local són instituts armats de naturalesa
civil, amb estructura i organització jerarquitzada sota la
prefectura superior i dependència directa del batle o batlessa
respectiu. En cada municipi s’integren en un cos propi i únic
amb la denominació genèrica de cos de policia local, i les seves
dependències amb la denominació de prefectura de la policia
local, sens perjudici de l’organització interna que adopti cada
ajuntament.

2. El comandament immediat i operatiu correspon a la persona
que exerceixi la prefectura del cos. 

3. En l’exercici de les seves funcions, els membres dels cossos
de policia local i els policies dels ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local tenen el caràcter d’agents de
l’autoritat i han de posseir la condició de funcionaris.

Article 5
Funcions dels cossos de policia local

Són funcions dels cossos de policia local i dels policies dels
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local les que
indica l’article 53 de la Llei de forces i cossos de seguretat.
Aquestes funcions no es poden exercir mitjançant sistemes de
gestió indirecta.

Article 6
Àmbit territorial d’actuació

1. Els cossos de policia local han d’actuar en l’àmbit territorial
dels seus municipis. No obstant això, els seus membres poden
actuar fora del seu terme municipal quan siguin requerits per
l’autoritat competent en situacions d’emergència i amb
l’autorització prèvia dels batles o batlesses respectius. En
aquests casos han d’actuar sota la dependència del batle o
batlessa del municipi que els hagi requerit i sota el
comandament del cap del cos d’aquest municipi, sens perjudici
de les tasques de coordinació que corresponguin a la conselleria
competent en matèria de coordinació de policies locals i
emergències.

2. Quan exerceixin funcions de protecció d’autoritats de les
corporacions locals, poden actuar fora del terme municipal
respectiu amb autorització del Ministeri de l’Interior.

Article 7
Creació de cossos de policia local

1. Els municipis de la comunitat autònoma de les Illes Balears
poden crear cossos de policia local propis, sempre que ho
considerin oportú en funció de les seves necessitats, d’acord
amb el que preveuen la Llei orgànica de forces i cossos de
seguretat, la Llei reguladora de les bases del règim local,
aquesta Llei i altres disposicions que hi siguin aplicables, i han
de disposar dels mitjans humans i materials necessaris per
garantir la prestació de les seves funcions de manera permanent.

La creació del cos de policia local correspon al ple de la
corporació, que en el cas dels municipis amb població igual o
inferior a 5.000 habitants requereix l’informe previ no vinculant
de la Comissió de Coordinació de Policies Locals.

2. En els municipis on no hi hagi cos de policia local, les
funcions pròpies d’aquest cos les han d’exercir els policies que
formin part de la plantilla de l’ajuntament.

3. La creació del cos de policia local corresponent és preceptiva
en els casos en què la població municipal sigui superior a 5.000
habitants o quan el nombre d’efectius que exerceixi les funcions
previstes en l’apartat anterior sigui superior a tres.

4. Els municipis que tenguin cos de policia local d’acord amb
els criteris anteriors no el poden dissoldre si la població
descendeix de 5.000 habitants.

Article 8
Associacions de municipis en matèria de policia local

1. Els municipis limítrofs que no disposin separadament de
recursos suficients per prestar els serveis de policia local poden
associar-se per a l’execució de les funcions assignades a aquesta
policia, d’acord amb el que estableix la Llei orgànica 2/1986, de
13 de març, de forces i cossos de seguretat.

2. La competència per autoritzar l’associació per a la prestació
de serveis de policia local correspon al conseller o a la
consellera competent en matèria de coordinació de policies
locals, mitjançant una resolució, i requereix, a més dels requisits
determinats per la legislació vigent, un informe previ de la
Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears.

3. En tot cas, per autoritzar l’associació en la prestació de
serveis de policia local, els ajuntaments interessats, a més de
complir els requisits establerts legalment i disposar de les
autoritzacions pertinents d’acord amb la disposició addicional
cinquena de la Llei orgànica 2/1986, de 13 de març, de forces i
cossos de seguretat, han de pertànyer a un dels consells de
coordinació de les policies locals, en la forma que determina el
capítol III del títol III d’aquesta Llei.

4. L’exercici de les funcions de coordinació operativa dels
serveis associats de policia local correspondrà al batle o batlessa
del municipi que es determini en l’acord de colAlaboració per a
la prestació conjunta dels serveis de policia local. 

5. En l’exercici de les funcions de coordinació operativa, el
conseller o la consellera competent en matèria de coordinació
de policies locals ha d’assumir la direcció de l’eventual
cooperació entre els serveis de policia associats, en els supòsits



4844 BOPIB núm. 91 - 22 de març de 2013

que assenyala l’article 10.1.n) d’aquesta Llei, respectant el
principi d’autonomia municipal.

TÍTOL III
LA COORDINACIÓ DE LES POLICIES LOCALS

A LES ILLES BALEARS

Capítol I
Principis generals

Article 9
Concepte

Als efectes d’aquesta Llei, la coordinació té com a objectiu
determinar els criteris necessaris per a una adequació millor de
la formació, l’organització, la dotació i l’actuació de les policies
locals al sistema i les finalitats generals de la seguretat pública,
dins les comeses que tenen legalment assignades, com també
fixar els mitjans per a l’homogeneïtzació personal, tècnica i
material, amb l’objectiu d’aconseguir una acció que en millori
la professionalitat i eficàcia, sens perjudici de l’autonomia
municipal.

Article 10
Funcions de coordinació

1. La coordinació de l’actuació de les policies locals en l’àmbit
territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears
comprèn l’exercici de les funcions següents:

a) L’establiment de les normes marc a les quals s’han
d’ajustar l’estructura, l’organització i el funcionament dels
cossos de policia local, i a les quals s’han d’ajustar els
reglaments de policia local que aprovin les corporacions locals
respectives.

b) La fixació de les bases i els criteris uniformes per a la
formació, la selecció, la promoció i la mobilitat del personal de
les policies locals, incloent-hi els nivells educatius exigibles per
a cada categoria professional.

c) La formació professional dels membres dels cossos de
policia local. 

d) La determinació del règim de drets i deures i el règim
disciplinari dels cossos de policia local.

e) La regulació dels sistemes d’homogeneïtzació i
homologació de la uniformitat, equips i mitjans tècnics
d’actuació, defensa, vehicles, comunicacions i altres recursos
materials, com també en matèria d’estadística i administració.

f) L’impuls d’un règim retributiu que estableixi
l’especificitat, la peculiaritat i altres circumstàncies que
defineixen la funció policial.

g) L’organització d’un sistema d’intercomunicacions
policials que permeti la màxima eficàcia en les actuacions en
matèria de seguretat i prevenció i afavoreixi els canals de
comunicació entre totes les forces i cossos de seguretat que
actuen a les Illes.

h) La informació i l’assessorament a les entitats locals en
matèria de policia local.

i) La creació del marc en el qual s’haurà de desenvolupar el
suport i la colAlaboració interpolicial en matèria d’informació,
actuacions conjuntes i prestacions recíproques de caràcter
temporal i extraordinari.

j) L’establiment d’una xarxa de transmissions que enllaci els
diferents cossos de policia local en un centre de coordinació.

k) L’establiment dels mitjans necessaris per garantir les
funcions establertes en aquesta Llei i en les seves disposicions
reglamentàries.

l) L’establiment d’un sistema d’informació recíproca entre
els diversos cossos de policia local a través de la creació d’una
base de dades comuna relativa a les seves funcions, a la qual
podran tenir accés tots els municipis mitjançant sistemes
informàtics.

m) L’establiment d’un sistema bibliogràfic, documental i
d’informació legislativa, amb atenció preferent a
l’Administració municipal i la seva policia local.

n) La direcció de la cooperació eventual entre les diferents
administracions públiques a fi d’atendre necessitats temporals
o extraordinàries.

o) L’impuls de la coordinació de les actuacions dels
municipis de la comunitat autònoma en matèria de trànsit i
seguretat viària.

p) Les altres que estableixi aquesta Llei.

2. Les funcions anteriors s’han d’exercir, en tot cas, respectant
les competències pròpies de les autoritats locals.

Article 11
Òrgans de coordinació

1. En l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears exerceixen les funcions indicades en matèria de
coordinació:

a) El Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears.

b) La conselleria competent en matèria de coordinació de
policies locals.

c) La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les
Illes Balears.

d) Els consells de coordinació de les policies locals.

2. Sens perjudici de l’existència dels òrgans esmentats, se’n
poden constituir altres de caràcter assessor, de preparació o
execució dels treballs que aquests òrgans els encomanin.

Article 12
Funcions de la conselleria competent en matèria de
coordinació de policies locals

Les funcions en matèria de coordinació de les policies locals
previstes en aquesta Llei que no suposin l’exercici de la potestat
reglamentària, les ha d’exercitar directament la conselleria
competent en matèria de coordinació de policies locals, amb el
respecte a les competències que corresponguin als municipis.
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Article 13
Registre de les Policies Locals

És l’instrument a disposició de la conselleria competent en
matèria de coordinació de policies locals per garantir el
compliment de les funcions de coordinació desplegades en
aquesta Llei i en el qual han d’estar inscrits, en els termes que
es determinin per reglament, els cossos de policia local i tots els
seus membres, així com els policies dels ajuntaments que no
hagin constituït cos de policia local.

Capítol II
La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les

Illes Balears

Article 14
Naturalesa

1. La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les
Illes Balears és l’òrgan de consulta i participació en la matèria
que preveu aquesta Llei i que s’adscriu a la conselleria
competent en matèria de coordinació de policies locals.

2. L’organització interna i les normes de funcionament de la
Comissió de Coordinació de les Policies Locals s’han de
determinar en un reglament intern que ha d’aprovar el Ple de la
Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears.

Article 15
Composició

1. La Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les
Illes Balears està integrada pels membres següents:

a) El president o presidenta, que ha de ser el conseller o
consellera competent en matèria de coordinació de policies
locals.

b) El president o presidenta pot nomenar fins a dos
vicepresidents o vicepresidentes, que han de ser directors o
directores generals o alts càrrecs.

c) Vint-i-quatre vocals, dels quals n’hi ha d’haver:
• Quatre en representació de l’Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats pel
president o presidenta.

• Quatre en representació dels consells insulars, un a
proposta de cada consell.

• Un en representació de l’Ajuntament de Palma.
• Un en representació de cada consell de coordinació.
• Un en representació de la Delegació del Govern.
• Quatre en representació dels sindicats que tenguin la

consideració de més representatius en l’àmbit de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

• Dos caps dels cossos de policia local proposats per les
associacions professionals més representatives d’àmbit
autonòmic, un en representació dels municipis de més de
20.000 habitants i l’altre de la resta de municipis.

d) El secretari o la secretària, que ha de ser un funcionari o
funcionària del subgrup A1 adscrit a la conselleria competent en
matèria de coordinació de policies locals a proposta del
president o presidenta, que actua amb veu però sense vot.

2. La designació dels representants de cada consell de
coordinació, l’han de dur a terme cadascun dels consells de
coordinació.

3. El nomenament dels vocals de les entitats municipals,
insulars i sindicals i dels caps de policia, sens perjudici que es
pugui proposar que se’n substitueixin els vocals respectius, s’ha
de renovar després de la realització dels processos electorals
corresponents.

4. Poden assistir a les reunions de la Comissió assessors amb
veu però sense vot designats pel president, a iniciativa pròpia o
a proposta de qualque altre membre de la Comissió. En tot cas,
el nombre d’assessors no pot ser superior a un per vocal.

5. La Comissió de Coordinació de Policies Locals ha de
designar una comissió tècnica assessora amb funcions de
preparació i estudi previ de les matèries que hagin de ser
tractades. La composició i el règim de funcionament han de ser
desplegats per un reglament intern aprovat pel Ple de la
Comissió de Coordinació de les Policies Locals de les Illes
Balears.

Article 16
Funcions

1. Són funcions de la Comissió de Coordinació de Policies
Locals les següents:

a) Informar sobre els projectes de disposicions generals que
es dictin en desplegament de les previsions en matèria de
coordinació d’aquesta Llei i les que estableixin en matèria de
policia local els ajuntaments respectius.

b) Proposar als òrgans competents en matèria de policia
local de les diferents administracions públiques l’adopció de les
mesures que considerin oportunes per millorar la prestació dels
serveis policials i l’homogeneïtzació dels seus mitjans humans
i materials.

c) Informar sobre la programació de la formació dels
membres dels cossos de policia local que elabori l’Escola Balear
d’Administració Pública.

d) Exercir les funcions de mediació i arbitratge, d’acord amb
el que preveu la normativa aplicable, en els conflictes entre
cossos de policia local i els conflictes interns de cada cos de
caràcter professional, quan ho solAlicitin, de comú acord,
l’ajuntament afectat i la junta o els delegats de personal.

e) Qualssevol altres funcions que li atribueixin aquesta Llei
o altres disposicions vigents en aquesta matèria.

2. L’exercici de les funcions previstes anteriorment té un
caràcter no vinculant per als òrgans de resolució, excepte en els
casos en què la legislació aplicable ho prevegi expressament.

Capítol III
Els consells de coordinació de les policies locals

Article 17
Naturalesa

1. Els consells de coordinació de les policies locals són òrgans
colAlegiats de consulta i assessorament en l’exercici de la
competència autonòmica de coordinació de les policies locals i
es poden constituir en l’àmbit dels municipis de les Illes Balears
en àrees territorials amb problemàtiques comunes de seguretat
pública.

2. Els consells de coordinació, en el marc del règim jurídic que
preveu aquesta Llei, s’han d’ajustar a les seves normes internes
de funcionament; a les normes dels òrgans colAlegiats que regula
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el capítol II del títol II de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, i a les peculiaritats
organitzatives dels òrgans colAlegiats que conté la Llei 3/2003,
de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 18
Composició

1. Cada consell de coordinació de les policies locals ha d’estar
integrat pels membres següents:

a) El president o presidenta, que ha de ser el conseller o
consellera competent en matèria de coordinació de les policies
locals.

b) El vicepresident o vicepresidenta, que ha de ser el director
o directora general competent en matèria de coordinació de les
policies locals.

c) Els vocals, que han de ser:
• Els titulars de les batlies o els titulars de les regidories en

qui deleguin, en representació dels ajuntaments dels
municipis que s’integrin en el consell de coordinació de
les policies locals.

• Els caps de policia local o policies en qui deleguin, en
representació de les policies locals dels municipis que
s’integrin en el consell de coordinació de les policies
locals, i que han de ser nomenats mitjançant un decret de
batlia de l’ajuntament corresponent.

• Dos vocals en representació de la conselleria competent
en matèria de coordinació de policies locals i un vocal en
representació de la conselleria competent en matèria de
formació de policies locals, nomenats per resolució del
conseller o consellera respectiu.

• En el supòsit que el consell de coordinació tengui un
àmbit territorial que inclogui tots els municipis d’una
illa, aquest podrà tenir un vocal en representació del seu
consell insular.

2. El nomenament dels vocals representants de les entitats locals
i dels caps de policia, sens perjudici que puguin ser substituïts
mitjançant un decret de les batlies pertinents, s’ha de renovar
després dels processos electorals corresponents.

3. Amb la finalitat d’afrontar i resoldre la problemàtica tècnica
que es pugui derivar del desenvolupament dels acords adoptats
en les sessions dels consells, es poden constituir unes
comissions tècniques formades pels caps de la policia local dels
municipis que s’integrin dins un determinat consell de
coordinació de les policies locals o pels policies en qui deleguin,
a les quals s’ha d’integrar un representant de l’Escola Balear
d’Administració Pública, si tracta de temes de formació.
Aquestes comissions han de ser coordinades pels representants
de la conselleria competent en matèria de coordinació de les
policies locals en els consells de coordinació.

4. El president o la presidenta del consell de coordinació de les
policies locals pot convidar a les sessions del consell i de les
comissions tècniques, amb veu i sense vot, aquelles persones la
intervenció de les quals es consideri convenient, en funció dels
punts inclosos en l’ordre del dia i per raó dels seus
coneixements, preparació, prestigi o altres circumstàncies.

Article 19
Funcions

En matèria de coordinació de policies locals, els consells de
coordinació de les policies locals tenen la funció de resoldre
consultes no preceptives i d’assessorament facultatiu sobre:

a) El disseny de polítiques comunes de seguretat per afavorir
el suport i la colAlaboració interpolicial entre els municipis que
integren el corresponent consell de coordinació.

b) La previsió de les mesures que s’han d’adoptar davant
fets rellevants per a la seguretat en els termes municipals que
s’hagin integrat en el consell de coordinació.

c) L’anàlisi posterior d’actuacions conjuntes i dels fets que
les hagin motivat.

d) L’establiment d’un sistema d’intercomunicació policial
que permeti una coordinació adequada entre els cossos de
policia.

e) La creació d’un sistema d’informació recíproca entre els
cossos de policia.

f) La determinació de la direcció eventual de les actuacions
conjuntes amb la finalitat d’atendre necessitats en situacions
d’emergència o extraordinàries.

g) Altres millores en matèria de coordinació de les policies
locals.

h) La detecció de necessitats formatives específiques.
L’exercici d’aquestes funcions previstes té un caràcter no

vinculant per als òrgans de resolució, excepte que hi hagi una
disposició expressa en contra.

TÍTOL IV
ESTRUCTURA I RÈGIM DE FUNCIONAMENT

Capítol I
Estructura bàsica

Article 20
Estructura dels cossos de policia local

1. Els cossos de policia local de les Illes Balears s’estructuren
jeràrquicament en els grups, subgrups, escales i categories
següents:

Grup Escala Categoria

Grup A
Subgrup A1

Subgrup A2

tècnica

executiva

intendent,
comissari o
comissària major
inspector o
inspectora i
subinspector o
subinspectora

Grup C
Subgrup C1 bàsica oficial i policia

2. Els òrgans competents dels ajuntaments poden crear les
especialitats que considerin oportunes per a cada categoria
partint de les seves pròpies peculiaritats d’organització i
funcionament. La provisió dels llocs de treball d’aquestes
especialitats s’ha de fer preferentment entre funcionaris de la
categoria corresponent i pels procediments de concurs de mèrits
o de concurs específic.
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3. Correspon al batle o batlessa o regidor o regidora delegat
proveir els llocs de lliure designació a proposta del cap o la cap
de policia.

4. En tot cas, l’existència d’una categoria concreta suposa,
necessàriament, la de les inferiors.

Article 21
Titulació

La titulació acadèmica exigible per a l’accés a les diferents
categories en què s’estructuren els cossos de policia local és la
que estableix la legislació bàsica estatal per a cada subgrup, sens
perjudici de l’obligació de superar els cursos de capacitació
professional que determini la conselleria competent en matèria
de coordinació de policies locals.

Article 22
Prefectura del cos

1. El nomenament del cap o de la cap de cada cos de policia
local correspon al batle o batlessa pel procediment de lliure
designació, entre funcionaris de carrera del cos de policia del
mateix municipi o bé entre funcionaris de carrera de cossos de
policia local d’altres municipis.

2. Com a norma general, el cap o la cap de policia ha de ser
nomenat entre els funcionaris de carrera que tenguin la màxima
categoria de la plantilla del cos del mateix municipi.

3. Això no obstant, en el supòsit que el nomenament recaigui en
funcionaris de carrera del mateix municipi o d’un altre municipi
i no siguin funcionaris de carrera de la màxima categoria, s’han
de seguir les regles següents:

a) En les plantilles que s’estructurin jeràrquicament amb
escala tècnica, ha de ser entre els funcionaris de carrera de la
mateixa escala, sempre que duguin un mínim de dos anys com
a funcionaris de carrera en la destinació de procedència, o entre
funcionaris de carrera de l’escala executiva, sempre que duguin
un mínim de cinc anys com a funcionaris de carrera en la
destinació de procedència i estiguin en possessió de la titulació
acadèmica exigible.

b) En les plantilles que s’estructurin jeràrquicament amb
escala executiva, ha de ser entre els funcionaris de carrera de la
mateixa escala, sempre que duguin un mínim de dos anys com
a funcionaris de carrera en la destinació de procedència, o entre
funcionaris de carrera de l’escala bàsica, sempre que duguin un
mínim de cinc anys com a funcionaris de carrera en la categoria
d’oficial i estiguin en possessió de la titulació acadèmica
exigible.

c) En les plantilles que s’estructurin jeràrquicament amb
escala bàsica, ha de ser entre els funcionaris de la categoria
d’oficial d’un cos de policia d’un altre ajuntament o entre els
funcionaris que pertanyin a la categoria de policia sempre que
duguin un mínim de dos anys com a funcionaris de carrera en la
destinació de procedència i estiguin en possessió de la titulació
acadèmica exigible.

4. La prefectura exerceix la màxima responsabilitat en la policia
local, té el comandament immediat sobre totes les unitats i els
serveis en què s’organitza i duu a terme les funcions que es
determinin legalment i reglamentàriament.

5. El batle o batlessa ha de designar entre els membres de més
graduació del cos de policia del seu municipi la persona o les
persones que per ordre de prelació han de substituir el cap en
casos de vacant, absència o malaltia.

Capítol II
Règim de funcionament

Article 23
Principis d’actuació

Els membres dels cossos de policia local i els policies locals
dels ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local han
d’exercir les seves funcions en els termes que preveu aquesta
Llei i la resta de la normativa aplicable, i han de respectar en tot
cas els principis bàsics d’actuació que preveu la Llei orgànica
de forces i cossos de seguretat.

Article 24
Armament

1. Els membres dels cossos de policia local, pel fet de pertànyer
a un institut armat, en l’exercici de les seves funcions han de dur
l’armament reglamentari que se’ls assigni. Així mateix, han de
disposar dels mitjans tècnics i operatius necessaris per complir
les seves funcions. Reglamentàriament s’han de determinar les
pràctiques d’habilitació i ús de l’armament que siguin
preceptives per garantir-ne la utilització correcta. Correspon al
batle o batlessa dels municipis amb cos de policia local, al
regidor o regidora en qui delegui de forma expressa o al cap o
la cap de policia per delegació expressa del batle o batlessa
determinar els serveis en els quals no s’han de dur armes.

2. Els o les policies locals dels ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local han de dur l’equip bàsic
d’autoprotecció i defensa que es determini reglamentàriament,
però el batle o batlessa pot determinar els serveis en els quals
s’han de dur armes de foc, sempre que hagin superat el
corresponent curs per a l’habilitació i l’ús de l’armament de
l’Escola Balear d’Administració Pública.

3. La retirada de l’armament reglamentari i, si escau, de l’arma
de foc particular obtinguda mitjançant l’autorització de
l’ajuntament es pot dur a terme en els casos individuals en què
es consideri necessària quan concorri alguna de les
circumstàncies següents:

a) Un comportament d’inestabilitat emocional o d’alteració
psíquica de l’agent, que racionalment pugui fer preveure la
possibilitat de córrer un risc propi o aliè.

b) L’informe psicotècnic emès per un psicòleg colAlegiat o
una psicòloga colAlegiada que recomani la retirada de l’arma de
foc.

c) La negligència o la imperícia greu evidenciada per una
actuació en el servei.

d) La no-superació o negativa a fer les proves que
reglamentàriament es determinin per a l’habilitació i l’ús de
l’armament.

e) La incapacitat laboral transitòria, quan sigui superior a 15
dies, si no es presenta un certificat del metge que signa la baixa
en què s’acrediti que la incapacitat no ha alterat les seves
condicions psíquiques.

4. Reglamentàriament s’ha de regular el procediment
administratiu per a la retirada de l’armament, excepte en els
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supòsits d) i e) de l’apartat anterior, en què serà automàtica.
Quan concorri alguna de les circumstàncies previstes en els
supòsits de les lletres a), b) i c), el procediment inclourà la
realització d’una prova psicotècnica, per un psicòleg colAlegiat
o una psicòloga colAlegiada, que serà vinculant per decidir una
retirada definitiva o de llarg termini de l’armament. Quan la
retirada sigui per negligència o imperícia greu, s’instruirà
l’expedient disciplinari o procediment administratiu
corresponent, que inclourà l’informe del cap de la policia local.
En el cas que es tracti de policies locals d’ajuntaments que no
hagin constituït cos de policia local, l’informe l’ha d’emetre
l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

5. Abans de la incoació del procediment corresponent, el batle
o batlessa, amb l’informe previ del cap del cos de policia local,
pot adoptar la mesura cautelar de retirada de l’armament
reglamentari i, si escau, de l’arma de foc particular. En els
supòsits de les lletres a), b) i c) del punt 3 també pot adoptar
aquesta mesura cautelar qualsevol comandament, el qual la
lliurarà, amb l’informe corresponent, al cap del cos, perquè el
batle o batlessa la puguin ratificar en el termini de cinc dies
hàbils. En el cas que es tracti de policies locals d’ajuntaments
que no hagin constituït cos de policia local, l’informe l’ha
d’emetre l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears.

6. Els ajuntaments han de disposar de llocs adequats per a la
custòdia de l’armament assignat amb les condicions que preveu
la normativa aplicable. Els membres dels cossos de policia
local, amb l’autorització prèvia del batle o batlessa o del regidor
o regidora competent en matèria de policia local, i sota la seva
responsabilitat, poden custodiar l’armament assignat.

7. Queda expressament prohibit portar armes particulars el
temps de servei.

8. En el cas que s’ocupi un lloc de treball que comporti
l’obligació de dur arma de foc, la retirada definitiva de l’arma
implicarà el canvi de destinació i l’adequació a les
particularitats laborals i econòmiques de la nova destinació.

Article 25
Document d’acreditació professional

1. Tots els membres dels cossos de policia local i els policies
locals dels ajuntaments que no hagin constituït cos de policia
local han de dur un document d’acreditació professional expedit
per la conselleria competent en matèria de coordinació de
policies locals, en què han de constar almenys les dades
relatives al municipi de pertinença, la identificació de la
categoria professional i el número de registre individual.

2. El document d’acreditació professional és propietat de la
conselleria competent en matèria de coordinació de policies
locals i s’ha de retornar en cas de baixa o canvi de categoria en
el cos de policia al qual pertany.

Article 26
Uniformitat

1. La uniformitat dels membres dels cossos de policia local i
dels policies dels ajuntaments que no hagin constituït cos de
policia local ha de ser comuna per a tots i ha d’incorporar els
signes distintius i d’identificació que es determinin
reglamentàriament.

2. Tots els membres de la policia local i els policies dels
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local han de
vestir l’uniforme reglamentari quan es trobin de servei, excepte
en els casos que estableixi la legislació vigent i amb
l’autorització prèvia del batle o batlessa respectiu, cas en què
s’han d’identificar amb el document d’acreditació professional.

3. Fora de l’horari de servei es prohibeix l’ús de l’uniforme i
material reglamentari, excepte en els casos que preveu la
legislació vigent o els que siguin autoritzats per la prefectura del
cos, per assistir a les accions formatives relacionades amb la
funció policial convocades per les administracions públiques i
actes institucionals.

Article 27
Mitjans tècnics

Les característiques dels mitjans tècnics i defensius que han
d’utilitzar les policies locals han de ser homogènies en tota la
comunitat autònoma de les Illes Balears. El Govern de les Illes
Balears pot dictar normes encaminades a aconseguir aquesta
homogeneïtzació. Els signes externs de distinció i identificació
han ser iguals per a tots i s’han de complementar amb els propis
de cada ajuntament.

TÍTOL V
FORMACIÓ, SELECCIÓ, MOBILITAT, 

PERMUTA I REINGRÉS

Capítol I
Formació

Article 28
Funció formativa

1. D’acord amb l’article 3 d’aquesta Llei, correspon a la
conselleria competent en matèria de coordinació de policies
locals, mitjançant l’Escola Balear d’Administració Pública,
l’exercici de les competències relacionades amb la formació
dels membres dels cossos de policia local per assegurar-ne
l’homogeneïtzació i la coordinació, a més d’altres que tengui
atribuïdes.

2. L’Escola Balear d’Administració Pública ha de desenvolupar
un pla de carrera professional que prevegi, d’acord amb les
exigències de l’ordenació general del sistema educatiu, la
possibilitat que els cursos que imparteix es convalidin amb les
titulacions acadèmiques exigides per accedir a cada una de les
categories dels cossos de policia local. Així mateix, ha de
promoure la colAlaboració institucional de les universitats, del
poder judicial, del ministeri fiscal, de la resta de forces i cossos
de seguretat i d’altres institucions, centres o establiments que
interessin per a les finalitats esmentades.

3. La superació dels cursos impartits per l’Escola Balear
d’Administració Pública que s’estableixin com a preceptius per
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accedir a les diferents escales i categories de la policia local
constitueix, juntament amb el període de pràctiques, un requisit
necessari per accedir a les diferents categories dels cossos de
policia local. Reglamentàriament s’ha d’establir l’equivalència
dels cursos impartits per altres administracions per als membres
de la resta de forces i cossos de seguretat.

4. El Govern de les Illes Balears, per a la formació dels alumnes
de l’Escola Balear d’Administració Pública, pot establir beques,
ajudes econòmiques o bonificacions de les taxes per a la
participació en cursos.

Article 29
Formació externa

1. Els ajuntaments poden dur a terme, directament, mitjançant
les seves escoles de formació, per mitjà de convenis amb altres
entitats o a través d’entitats supramunicipals com les
mancomunitats o la federació d’entitats locals, cursos per als
funcionaris dels seus propis cossos de policia o dels policies en
els ajuntaments que no tenguin constituït cos de policia local,
quan responguin a necessitats formatives no ateses per l’Escola
Balear d’Administració Pública, sempre que no es tracti dels
cursos que s’estableixin com a preceptius per accedir a les
diferents escales i categories de la policia local, i en tot cas sota
la seva coordinació, per assegurar l’aprofitament de les accions
que s’organitzin.

2. Els diplomes o certificats de cursos i activitats formatives
impartits per les escoles de formació de les policies locals, els
cursos que tenguin la condició de concertats o homologats per
l’Escola Balear d’Administració Pública, els cursos d’interès
policial manifest superats en universitats en l’àmbit de la
Comunitat Europea o en altres administracions públiques de
l’Estat espanyol amb centres de formació acreditats i els plans
de formació contínua tenen validesa als efectes d’accés,
promoció i mobilitat en els cossos de policia local o a la
categoria de policia en els ajuntaments que no hagin constituït
cos de policia local. 

3. Reglamentàriament, s’han d’establir els criteris
d’homologació, si escau, i els reconeixements d’aquestes
activitats formatives, segons l’adequació dels continguts, la
durada i els requisits d’accés a les directrius que estableix
l’Escola Balear d’Administració Pública per als seus cursos.

4. El conseller o la consellera competent en matèria de
coordinació de policies locals ha d’establir una comissió de
valoració de totes aquestes accions formatives, d’acord amb la
normativa vigent.

5. Pel que fa a la formació en línia i a distància no reglada,
només pot ser acceptada com a requisit o valorada dins un
procediment de selecció la que hagi estat impartida i certificada
per l’Escola Balear d’Administració Pública o les universitats
de l’àmbit de la Comunitat Europea i l’efectuada dins els plans
de formació contínua.

Capítol II
Selecció

Article 30
Distribució de competències

1. Correspon als ajuntaments la competència per a la selecció de
nou ingrés, la promoció i la mobilitat del personal dels cossos
de policia local i dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local, d’acord amb les previsions de les
respectives ofertes anuals d’ocupació pública.

2. Corresponen al Govern de les Illes Balears les competències
sobre la formació de la capacitació professional per complir les
tasques pròpies dels cossos de policia local i dels policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local; la
determinació de les bases i els programes mínims a què s’han
d’ajustar les convocatòries que aprovin els ajuntaments per als
processos selectius d’accés, la provisió de llocs de treball i la
promoció, així com la coordinació de la mobilitat entre els
diversos cossos de policia local o entre els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local.

3. Els ajuntaments poden encomanar al Govern de les Illes
Balears la convocatòria i la realització dels processos selectius.

4. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha de participar
en els tribunals i les comissions de tots els processos de selecció
i promoció de les diferents categories dels cossos de policia
local i dels policies en els ajuntaments que no hagin constituït
cos de policia local.

5. Per assegurar la millora de les condicions de seguretat pública
en l’àmbit territorial de les Illes Balears i per les seves especials
circumstàncies socioeconòmiques, els ajuntaments han
d’incloure en les seves ofertes anuals d’ocupació pública totes
les places vacants i dotades pressupostàriament dels cossos de
policia local o dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local previstes en les corresponents
plantilles o relacions de llocs de treball. Les places vacants i
dotades s’han de proveir interinament d’acord amb l’article 41
d’aquesta Llei fins que es cobreixin amb funcionaris de carrera.

Article 31
Sistemes d’accés

1. Els sistemes d’accés a les diferents categories dels cossos de
policia local i dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local són el torn lliure i la promoció,
amb les variants interna i externa.

2. La promoció interna en els cossos de la policia local és el
sistema d’accés que permet accedir a la categoria
immediatament superior a l’exercida com a funcionari de
carrera en el mateix cos de policia local.

3. La promoció externa en els cossos de la policia local és el
sistema d’accés que permet accedir a la categoria
immediatament superior d’un cos de policia local de les Illes
Balears diferent d’aquell al qual pertany el funcionari de
carrera, o bé fins a dues categories superiors si es tracta de
funcionaris de carrera del mateix cos de policia local. Igualment
poden accedir per promoció externa els funcionaris de carrera
de la categoria de policia dels ajuntaments que no tenguin cos
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de policia local a la categoria d’oficial dels ajuntaments que
tenguin cossos de policia local.

4. Quan l’ajuntament ofereixi un nombre de places per ser
cobertes per promoció, té les opcions següents:

a) Pot determinar que aquestes places s’hagin de cobrir
solament per promoció interna.

b) Pot determinar que les places s’hagin de cobrir solament
per promoció externa.

c) Pot determinar que un nombre de places s’hagi de cobrir
per promoció interna i un altre nombre per promoció externa.

5. Els sistemes d’accés a les diferents categories són els
següents:

a) S’accedeix a la categoria de policia o de policia en els
ajuntaments que no tenguin constituït cos de policia local pel
sistema de torn lliure.

b) S’accedeix a les categories d’oficial, de subinspector o
subinspectora i d’inspector o d’inspectora pels sistemes de
promoció, amb les dues variants.

c) S’accedeix a les categories de l’escala tècnica pel sistema
de torn lliure o pels sistemes de promoció en les dues variants.
Per accedir pel sistema de torn lliure s’ha de tenir la condició de
funcionari d’un cos de policia local o de funcionari de policia
d’un ajuntament que no tengui cos de policia.

Article 32
Requisits per a l’accés

1. Per poder participar en els processos selectius d’accés a les
categories dels cossos de policia local o a les places de policies
en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local
és necessari reunir els requisits següents:

a) Tenir la nacionalitat espanyola.
b) Tenir devuit anys complerts.
c) Posseir el títol acadèmic o equivalent per al grup al qual

pertany la plaça convocada d’acord amb la Llei bàsica de
l’Estat.

d) Haver superat el curs de capacitació corresponent a la
categoria a la qual s’accedeix, tret que es tracti d’accés a
qualsevol de les categories de l’escala tècnica, amb les
excepcions que preveu l’article 34.4.

e) No patir cap malaltia o defecte físic o psicofísic que
impedeixi o minvi el desenvolupament correcte de les funcions,
en relació amb el quadre d’exclusions que reglamentàriament es
determini, en els supòsits d’accés pel torn lliure. En els supòsits
d’accés per promoció és un requisit no patir cap malaltia o
defecte físic o psicofísic que impedeixi o minvi el
desenvolupament correcte de les funcions.

f) No haver estat separat del servei de l’Administració local,
autonòmica o estatal, ni estar inhabilitat per a l’exercici de la
funció pública.

g) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.
h) Posseir els permisos de conducció de les classes que

reglamentàriament es determinin.
i) Comprometre’s a dur armes i, si escau, a utilitzar-les,

mitjançant una declaració jurada.
j) Acreditar, si escau, el coneixement de la llengua catalana

del nivell que determini la legislació vigent.

2. Per ser nomenat funcionari interí en la categoria de policia
local és necessari haver superat la part teòrica del curs de

formació bàsica de l’Escola Balear d’Administració Pública, en
la forma que es determini reglamentàriament, i complir la resta
de requisits que preveu aquest article. En cas que, una vegada
que s’hagi pres possessió de la vacant com a interí, es donin una
o diverses causes d’exclusió es podrà revocar el nomenament.

Article 33
Requisits per a la promoció

Per a la promoció, a més dels que preveu la legislació bàsica per
accedir a la funció pública, els aspirants han de complir, en el
moment que s’acabi el termini per solAlicitar la participació en
els processos selectius, els requisits següents:

a) Tenir la condició de funcionari de carrera en algun dels
cossos de policia local de les Illes Balears i tenir una antiguitat
de dos anys de servei actiu en la categoria des de la qual es
pretén promocionar si es pretén promocionar a la categoria
immediatament superior, o de quatre si es pretén promocionar
a dues categories superiors. En el cas de la promoció externa,
l’antiguitat exigida és de quatre anys de servei actiu en la
categoria des de la qual es pretén promocionar.

b) Haver superat el programa de capacitació corresponent a
la categoria a la qual s’accedeix. S’exceptua per a l’accés a
l’escala tècnica, que en el supòsit de no acreditar-ho disposaran
d’un termini de dos anys per fer-ho, o fins a la convocatòria i el
desenvolupament per part de l’Escola Balear d’Administració
Pública d’un curs de capacitació corresponent a la categoria, si
aquest és posterior al termini assenyalat abans.

c) En cas de la promoció externa, a més, mancar més de cinc
anys per passar a la situació de segona activitat per raó d’edat
pel que fa a l’escala bàsica i més de tres anys per a les escales
executiva i tècnica.

Article 34
Sistemes de selecció

1. El sistema de selecció per a l’accés a les diferents categories
dels cossos de policia local i dels policies en els ajuntaments
que no hagin constituït cos de policia local, tant pel torn lliure
com per la promoció, és el de concurs oposició.

2. L’Escola Balear d’Administració Pública ha d’assegurar un
sistema d’homologació dels títols de capacitació per accedir a
les diferents categories dels cossos de policia local i als llocs de
policia en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia
local, expedits per altres escoles públiques de seguretat, sempre
que siguin compatibles amb els de l’Escola Balear quant a
continguts i durada i que en aquesta comunitat autònoma hi hagi
un dret recíproc d’accés als processos de selecció, a l’efecte de
permetre la participació de les persones interessades en els
processos selectius.

3. Els procediments selectius s’han de completar amb un
període de pràctiques que tindrà el contingut que determini
cadascun dels ajuntaments, amb una durada màxima de sis
mesos i mínima de tres per al cas de la categoria de policia local
i per als policies locals dels ajuntaments que no hagin constituït
cos de policia local i d’una durada màxima d’un any i mínima
de sis mesos per a la categoria d’oficial, l’escala executiva i
l’escala tècnica.

4. Els aspirants a qualsevol de les categories de l’escala tècnica
poden obtenir l’habilitació de capacitació amb posterioritat a la
presa de possessió.
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Capítol III
Provisió de llocs de treball

Article 35
Sistemes de provisió de llocs de treball

1. Els llocs de treball de les diferents categories s’han de proveir
ordinàriament pels sistemes de concurs o per lliure designació,
mitjançant convocatòria pública.

2. Els sistemes de provisió s’han de convocar per a la provisió
de llocs de treball d’acord amb les necessitats del servei.

Article 36
Regles generals del concurs

1. El concurs és el sistema normal de provisió de llocs de treball
i consisteix en la comprovació i valoració dels mèrits i, si escau,
les capacitats, els coneixements o les aptituds que determini la
convocatòria, d’acord amb el barem establert.

2. El concurs pot ser concurs de mèrits o concurs específic.

Article 37
Concurs de mèrits

1. El concurs de mèrits és el sistema de provisió de llocs de
treball genèrics, tot i que també pot utilitzar-se per proveir llocs
de treball singularitzats, quan així ho prevegi la relació de llocs
de treball.

2. Les convocatòries s’han de fer, almenys, amb una periodicitat
biennal.

Article 38
Concurs singularitzat

1. El concurs singularitzat és el sistema de provisió dels llocs de
treball singularitzats corresponents a les especialitats.

2. El concurs singularitzat consisteix en la comprovació i
valoració dels mèrits i les capacitats, els coneixements i les
aptituds determinats en cada convocatòria, relacionats amb el
lloc de treball convocat.

3. A més dels mèrits generals, la convocatòria ha de recollir la
valoració de mèrits específics relacionats amb el lloc de treball
convocat.

4. Per a la valoració de les capacitats, els coneixements o les
aptituds, la convocatòria pot incloure la realització de proves de
caràcter pràctic, memòries, entrevistes i tests professionals,
valoració d’informes d’avaluació, tests psicotècnics o altres
sistemes similars.

Article 39
Lliure designació

1. La lliure designació és el sistema de provisió dels llocs pel fet
que impliquen una elevada responsabilitat o que requereixen
una confiança personal per exercir les seves funcions. En
conseqüència, s’han de proveir per lliure designació entre els
funcionaris de la mateixa categoria a la qual correspongui el lloc
de treball:

• El corresponent a la prefectura del cos.
• Els llocs de treball inclosos en les categories de les

escales tècnica i executiva.
• Els de secretari o secretària i conductor o conductora

dels funcionaris que ocupin un lloc de treball en l’escala
tècnica o executiva.

• Aquells altres en què així s’estableixi en la relació de
llocs de treball.

Article 40
Provisió de llocs per causes estacionals i extraordinàries

Els municipis que per circumstàncies especials o per causes
extraordinàries tenguin sobrecàrrega de serveis policials en
determinades èpoques de l’any i que no requereixin augment
permanent de plantilla dels seus cossos de policia local o dels
llocs de treball de policia en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local, poden reforçar-la per mitjà
d’acords amb altres municipis a fi que els seus membres puguin
actuar en el terme municipal dels solAlicitants, per un temps
determinat i en règim de comissió de serveis.

Article 41
Funcionaris interins

1. Per ser nomenat funcionari interí s’ha de formar part de la
borsa de treball de la qual disposi l’ajuntament. En el cas que la
borsa s’hagi exhaurit o tengui una antiguitat superior a dos anys,
l’ajuntament podrà convocar-ne una de nova o bé acudir a la
borsa de la conselleria competent en matèria de coordinació de
policies locals, si n’hi ha.

2. Per formar part d’una borsa de treball dels diversos cossos de
policia local o policia en els ajuntaments que no hagin constituït
cos de policia local s’ha d’haver superat la part teòrica del curs
pertinent de formació bàsica per a policia local de l’Escola
Balear d’Administració Pública, d’acord amb els requisits que
s’estableixin reglamentàriament, i complir els requisits
establerts en els sistemes de selecció.

3. En cas que els aspirants de l’apartat primer compleixin la
condició de funcionaris de carrera de la policia local en la
mateixa administració, poden ser nomenats temporalment en
situació de comissió de serveis, malgrat impliqui canvi al grup
o escala immediatament superior.
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Capítol IV
Mobilitat

Article 42
Règim aplicable

1. Els membres dels cossos de policia local poden participar en
els processos de provisió de places vacants de la seva mateixa
categoria en altres cossos de policia local de les Illes Balears, o
en altres plantilles de policia en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local en la forma que es determini per
reglament. Igualment, els funcionaris de carrera amb la
categoria de policia dels ajuntaments que no tenguin cos de
policia local poden participar en els processos de provisió de
places vacants de la seva mateixa categoria dels ajuntaments
amb cos de policia local.

2. S’ha d’utilitzar el procediment de concurs per a la mobilitat
en totes les categories, excepte per a l’escala tècnica, que pot ser
per concurs de mèrits o concurs específic.

3. Per garantir la mobilitat en condicions equivalents, els
ajuntaments han de determinar en les convocatòries els llocs
reservats per a la mobilitat i han d’assenyalar els mèrits que
s’han de considerar en el concurs de provisió de llocs de treball
per mobilitat, tant els que determinarà reglamentàriament la
conselleria competent en la matèria i que comprendran uns
criteris bàsics comuns, com altres de lliure consideració per
cada ajuntament. En tot cas, aquest sistema de mobilitat sempre
ha d’incloure com a requisit una prova psicomèdica per
determinar la idoneïtat de l’aspirant al nou lloc de treball.

Article 43
Requisits per a la mobilitat

A més dels que preveu la legislació bàsica per accedir a la
funció pública, els aspirants han de complir, en el moment que
s’acabi el termini per solAlicitar la participació en els processos
de mobilitat, els requisits següents:

a) Tenir la condició de funcionari de carrera en algun dels
cossos de policia local de les Illes Balears o en les plantilles dels
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local i no
trobar-se en la situació administrativa de suspensió de funcions.

b) Haver estat com a mínim tres anys en situació de servei
actiu en la mateixa categoria com a funcionari de carrera en
l’ajuntament de procedència.

c) Mancar més de cinc anys per passar a la situació de
segona activitat per raó d’edat.

Capítol V
Permuta

Article 44
Requisits per permutar

1. Els batles, amb l’informe previ dels caps respectius, poden
autoritzar la permuta de destinacions entre els membres dels
cossos de policia local, o entre policies en els ajuntaments que
no hagin constituït cos de policia local, en actiu que serveixin en
diferents corporacions locals, sempre que compleixin els
requisits següents:

a) Que ambdós siguin funcionaris de carrera.
b) Que pertanyin a la mateixa categoria i grup de titulació.
c) Que tenguin cinc anys ininterromputs de servei actiu i

amb un nombre d’anys de servei que no difereixi entre un i altre
en més de cinc anys.

d) Que faltin com a mínim cinc anys per complir l’edat per
passar a la situació de segona activitat per raó de l’edat.

e) Que no es produeixi la jubilació voluntària i anticipada o
l’excedència voluntària que regula la legislació bàsica i la
legislació de la Comunitat Autònoma en matèria de funció
pública d’algun dels permutants en els dos anys següents a la
data de la permuta. En aquest cas, qualsevol de les dues
corporacions afectades pot anulAlar la permuta mitjançant el
procediment que reglamentàriament s’estableixi.

f) Que cap dels solAlicitants tengui incoat un expedient
disciplinari o compleixi una sanció.

2. No es podrà solAlicitar una nova permuta per part de cap dels
permutants fins que no hagin transcorregut cinc anys des de
l’anterior.

Capítol VI
Reingrés al servei actiu

Article 45
Reingrés al servei actiu

1. Quan un funcionari de carrera demani el retorn al servei actiu
per trobar-se en la situació administrativa de serveis especials
o serveis en altres administracions públiques, haurà d’acreditar
que compleix el requisit e) de l’article 32.

2. Quan un funcionari de carrera demani el retorn al servei actiu
per trobar-se en la situació administrativa d’excedència, haurà
d’acreditar que compleix els requisits c), e), f), g), h) i i) de
l’article 32. Si l’excedència ha estat per desenvolupar tasques
fora de l’Administració i superior a l’any, haurà de fer un
reciclatge o una avaluació de continguts bàsics sobre normativa
actualitzada d’acord amb la categoria a la qual pretén retornar,
abans de poder-se reincorporar de forma activa.

3. Quan un funcionari de carrera demani el retorn al servei actiu
per trobar-se en la situació administrativa de suspensió de
funcions, haurà d’acreditar que compleix els requisits c), e), f),
g), h) i, si escau, j) de l’article 32. Si la suspensió ha estat
superior a sis mesos, haurà de fer un reciclatge sobre normativa
actualitzada d’acord amb la categoria que ocupa, abans de
poder-se reincorporar de forma activa. Si ha estat superior a dos
anys, haurà de superar una avaluació de continguts bàsics de la
categoria a la qual es pretén retornar.
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TÍTOL VI
RÈGIM ESTATUTARI

Capítol I
Principis generals

Article 46
Règim jurídic

Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local, en la
seva condició d’agents de l’autoritat, han de tenir la condició de
funcionaris. Per nomenar-los és necessari disposar de la
formació de capacitació adequada i haver superat els processos
selectius que corresponguin.

Article 47
Drets colAlectius

Es garanteix l’exercici dels drets sindicals a tots els efectius
de les policies locals en els termes que determini la legislació
vigent i, en particular, poden afiliar-se a partits polítics,
sindicats i associacions professionals o d’altra índole, sense que
aquest motiu pugui ser causa de discriminació.

Article 48
Drets individuals

En la seva condició de funcionaris, els membres dels cossos
de policia local i els policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local tenen els drets que els atribueix la
legislació vigent en matèria de règim local, els que conté la Llei
orgànica de forces i cossos de seguretat, els derivats del seu
règim estatutari i d’aquesta Llei i, en especial, els següents:

a) A una formació professional adequada, que es configura
també com un deure per al funcionari.

b) A una promoció professional adequada.
c) Al vestuari i l’equip adequat al lloc de treball que ocupen,

que ha de proporcionar la corporació local respectiva. Qui presti
serveis sense fer ús de l’uniforme reglamentari tindrà dret a una
indemnització substitutòria per aquest concepte.

d) A les prestacions socials i sanitàries previstes per a la
resta dels funcionaris de l’Administració local.

e) Quan siguin inculpats judicialment per actes derivats del
compliment de les funcions que tenen encomanades,
l’ajuntament respectiu haurà de:

• Assumir-ne la defensa i representació davant els jutjats
i tribunals mitjançant els lletrats o lletrades i també
procuradors o procuradores, quan aquests siguin
preceptius, que a aquest efecte designi, i encarregar-se
del pagament dels honoraris, si escau.

• Prestar les fiances que s’assenyalin.
• Assumir les costes processals i indemnitzacions de

responsabilitat civil que corresponguin.
f) En les seves compareixences davant l’autoritat judicial

derivades d’actes de servei, els membres de les policies locals
o els policies dels ajuntaments que no hagin constituït cos de
policia local han de ser assistits per un lletrat o lletrada dels
serveis municipals o al servei de l’ajuntament, en els casos en
què ho decideixi el mateix ajuntament o ho solAlicitin els
policies objecte de la compareixença.

g) A una protecció adequada de la salut física i psíquica.
h) A exposar, a través de la via jeràrquica, verbalment o per

escrit, i sempre fent ús d’un llenguatge i expressions no

ofensius, suggeriments relacionats amb el funcionament del
servei, l’horari o les tasques, com també qualsevol altra petició
que considerin adequada.

i) A percebre una indemnització, que ha de fixar
l’ajuntament en els casos en què els sigui retirat el permís de
conduir amb motiu d’accidents produïts per causa del servei.

j) A passar a la situació de segona activitat, en les
condicions que preveu aquesta Llei.

Article 49
Incompatibilitats

Els policies locals tenen incompatibilitat per a l’exercici de
qualsevol activitat pública o privada, llevat de les que exceptua
expressament la legislació estatal sobre incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques.

Article 50
Interdicció del dret de vaga

De conformitat amb el que preveu la legislació estatal
vigent, els policies locals tenen prohibit l’exercici del dret de
vaga i de qualsevol altra acció substitutiva o concertada que
pugui alterar el funcionament normal dels serveis.

Article 51
Retribucions

1. Els membres dels cossos de policies locals i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local, per
complir les seves funcions, han de percebre unes retribucions
justes i adequades al seu nivell de formació, dedicació,
incompatibilitat i especial risc, com també en consideració a
l’especificitat dels seus horaris i estructura. La conselleria
competent en matèria de coordinació de policies locals ha de
promoure l’homogeneïtzació dels conceptes retributius dels
diferents cossos.

2. Les retribucions bàsiques s’han de fixar de conformitat amb
el que preveu la normativa bàsica estatal.

3. Les retribucions complementàries que fixi cada ajuntament
dins els límits que estableix la legislació vigent, una vegada
negociades amb els sindicats, han d’establir i quantificar les
peculiaritats de les diferents categories professionals i
l’especificitat dels llocs de treball.

Article 52
Premis i distincions

1. Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local que es
distingeixin notòriament en l’exercici de les seves funcions
poden ser condecorats amb la Medalla al Mèrit de la Policia
Local de les Illes Balears. El procediment per concedir-la, que
correspon a la conselleria competent en matèria de coordinació
de policies locals, i els beneficis que se’n derivin per a la
persona condecorada s’han de determinar per reglament.

2. Cada ajuntament pot regular l’atorgament d’altres premis i
distincions en els termes que consideri oportuns, sempre que
responguin a criteris d’igualtat, mèrit i objectivitat.

3. Els honors i les distincions han de figurar en el Registre de
Policies Locals que preveu aquesta Llei, amb l’informe previ
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sobre la idoneïtat, i han de ser valorats com a mèrits en els
concursos de selecció i provisió de llocs de treball.

Article 53
Prestació del servei

1. Correspon als ajuntaments determinar el règim de prestació
del servei dels membres dels cossos de policia local i dels
policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de
policia local, de manera que permetin combinar les exigències
pròpies de l’especificitat del servei policial amb el règim de
descans i permisos individuals.

2. Correspon als batles determinar motivadament les
circumstàncies especials d’urgència i necessitat que permetin
suspendre temporalment el règim de descans i permisos
prèviament establerts.

3. En el cas d’embaràs de les funcionàries dels cossos de policia
local o de funcionàries policies dels ajuntaments que no tenguin
constituït cos de policia local, els serà d’aplicació el que disposa
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs
laborals, en matèria de protecció de la maternitat.

4. L’establiment de la jornada, l’horari, els descansos i la resta
de condicions de treball han de ser objecte de negociació amb
els representants sindicals, en els termes que preveu la legislació
vigent.

Article 54
Deures

Sens perjudici del que estableix la Llei orgànica de forces i
cossos de seguretat, a més dels que els corresponen per la seva
condició de funcionaris de l’Administració local, els membres
dels cossos de policia local i els policies en els ajuntaments que
no hagin constituït cos de policia local han de complir els deures
que preveu aquesta Llei i, en particular, els següents:

a) Actuar amb la dignitat i la integritat inherents a l’exercici
de la seva funció.

b) Obeir i executar les ordres dels seus superiors jeràrquics,
sempre que no constitueixin un ilAlícit penal o siguin contràries
a l’ordenament jurídic.

c) Dur a terme les seves funcions amb la dedicació deguda,
i intervenir, en tot temps i lloc, estiguin o no de servei, en
defensa de la legalitat i la seguretat ciutadana i per evitar
qualsevol tipus de delicte o falta.

d) Observar una conducta ajustada a la dignitat de la
professió, tractant amb respecte els ciutadans.

e) Saludar reglamentàriament les autoritats locals,
autonòmiques i estatals, els símbols i himnes oficials en actes de
caràcter oficial, com també qualsevol ciutadà al qual s’adrecin.

f) Presentar-se en perfecte estat d’uniformitat i neteja
personal, i mantenir en bon estat de conservació tant el vestuari
com els equips que els siguin entregats o encomanats per a ús o
custòdia.

g) Complir íntegrament la jornada de treball, excepte en els
casos reglamentàriament prevists o per causes excepcionals
degudament justificades, en què han de comunicar-ho
prèviament al seu superior jeràrquic i, si això no fos possible, en
el menor temps possible després d’abandonar el servei.

h) Donar suport als seus companys i a la resta de membres
de les forces i cossos de seguretat quan siguin requerits o quan
sigui necessari que intervinguin.

i) Informar els detinguts dels seus drets.
j) No utilitzar l’arma, excepte en els casos i en la forma que

preveu la normativa aplicable.
k) Abstenir-se de consumir begudes alcohòliques o drogues

tòxiques o estupefaents durant la prestació del servei, com
també incorporar-se al servei sota la seva influència.

l) Mantenir en el servei una actitud de vigilància activa i
informar els seus superiors de les incidències que es produeixin.

m) En la realització dels serveis, el de més categoria ha
d’assumir la iniciativa i la responsabilitat d’aquests. En cas
d’igualtat de categoria, ha d’assumir la iniciativa i la
responsabilitat el de més antiguitat, tret que la persona a qui
correspongui efectuï la designació expressament.

n) Respectar el dret dels ciutadans a adreçar-se’ls en
qualsevol de les llengües oficials de les Illes Balears.

Capítol II
La segona activitat

Article 55
Concepte i característiques

1. La segona activitat és la modalitat de la situació
administrativa de servei actiu dels funcionaris dels cossos de
policia local o dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local que té per objecte fonamental
garantir una adequada aptitud psicofísica per prestar els serveis
amb eficàcia.

2. Es roman en segona activitat fins que es passi a la jubilació
o a una altra situació, que no pot ser la de servei actiu, tret que
s’hagi passat a la situació de segona activitat per insuficiència
de les aptituds psicofísiques.

3. Quan es passi a la situació de segona activitat per raons
d’edat o a petició de la persona interessada serà sense
destinació. Quan la causa del pas a la segona activitat sigui la
insuficiència de les aptituds psicofísiques, l’informe mèdic
preceptiu determinarà si és amb destinació o, excepcionalment,
sense destinació.

4. L’exercici de la segona activitat amb destinació s’ha de dur
a terme en els llocs de treball que l’ajuntament ha de reservar
amb aquesta finalitat en les seves plantilles o relacions de llocs
de treball, les quals han de ser modificades anualment en
consideració a les previsions de passar a la segona activitat dels
seus efectius. Aquests llocs poden estar ubicats en les àrees
orgàniques relacionades amb seguretat i policia o en qualsevol
altra, sempre que corresponguin a funcions i comeses
relacionades amb el grup de titulació al qual pertanyin els
funcionaris afectats.

5. Els funcionaris declarats en segona activitat sense destinació
queden, fins que arribin a l’edat de jubilació, a disposició del
batle o batlessa per dur a terme les funcions policials que se’ls
puguin encomanar quan ho requereixin raons extraordinàries del
servei i mentre aquestes raons persisteixin. En aquest cas han de
percebre les retribucions corresponents al personal en servei
actiu.

6. En la situació de segona activitat es manté la categoria que es
posseïa en el moment de produir-se el pas a la segona activitat.
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Article 56
Causes

Les causes per les quals es pot passar a la situació de segona
activitat són les següents:

a) El compliment de les edats que es determinen per a cada
escala en l’article 57.

b) La petició de la persona interessada, en les condicions que
assenyala l’article 58.

c) La insuficiència de les aptituds psicofísiques per
desenvolupar la funció policial, en els termes que preveu
l’article 59.

Article 57
Per raó d’edat

El pas a la situació de segona activitat per raó d’edat es
produeix a solAlicitud de la persona interessada, sempre que
s’hagi estat en situació d’actiu i prestant serveis durant un
mínim de quinze anys, dels quals cinc han de ser
immediatament anteriors a la data de la petició, i en complir les
edats següents:

a) Escala tècnica: 62 anys. 
b) Escala executiva: 61 anys. 
c) Escala bàsica: 60 anys. 

Article 58
Per petició de la persona interessada

1. El pas a la situació de segona activitat, a petició de la persona
interessada, exigeix haver complit trenta-cinc anys efectius en
situació de servei actiu als cossos i forces de seguretat o a
l’exèrcit militar professional, serveis especials o situació
d’excedència forçosa.

2. També poden passar a aquesta situació els funcionaris de la
policia local que hagin complit trenta-dos anys de servei efectiu,
dels quals quinze han d’haver estat de servei actiu al capdavant
de la prefectura del cos de l’ajuntament on solAlicitin el pas a la
segona activitat i sempre amb l’autorització de l’ajuntament.

3. Cada ajuntament ha de fixar, abans del dia 31 de desembre de
cada any, el nombre màxim de funcionaris del cos de policia
local, per categories, o dels policies en els ajuntaments que no
hagin constituït cos de policia local, que s’autoritza que passin
a la situació de segona activitat de manera voluntària durant
l’any següent, atenent els criteris d’edat dels peticionaris, les
disponibilitats de personal i les necessitats del cos de policia
local de l’ajuntament.

Article 59
Per insuficiència de les aptituds psicofísiques

1. Quan les condicions físiques, psíquiques o sensorials del
funcionari en situació d’actiu així ho aconsellin, i no es
compleixin les condicions per ser declarat en situació de
jubilació per invalidesa, la corporació local respectiva, d’ofici
o a solAlicitud de la persona interessada, declararà que passa a la
segona activitat.

2. A aquest efecte s’ha de constituir un tribunal facultatiu amb
tres metges: un designat per l’ajuntament, un altre per la persona
interessada i el tercer per la conselleria competent en matèria de
salut. Aquest tribunal ha d’emetre un dictamen vinculant en què
indiqui la conveniència o no del fet de passar a la situació de
segona activitat, i ha d’indicar si és amb destinació o,
excepcionalment, sense, amb els possibles terminis de revisió,
si escau. Aquest dictamen s’ha d’elevar a l’òrgan municipal
competent perquè dicti una resolució motivada, contra la qual
es poden interposar els recursos oportuns. Als membres del
tribunal els és aplicable el que preveu en matèria de recusació
i abstenció la legislació reguladora del procediment
administratiu comú.

3. Es pot acordar, d’ofici o a solAlicitud de la persona
interessada, el reingrés al servei actiu, en el cas que hagin
desaparegut les causes que van motivar la disminució de
l’aptitud psicofísica o sensorial, amb el dictamen mèdic previ en
els termes de l’apartat anterior i amb l’informe en tot cas de la
prefectura del cos.

Article 60
Retribucions

1. En el cas que es passi a la situació de segona activitat sense
destinació s’ha de percebre el 100 % de les retribucions
bàsiques i el percentatge de les retribucions complementàries
que s’assenyala a continuació:

60 anys fins a 61 anys menys un dia: 65 %
61 anys fins a 62 anys menys un dia: 72 %
62 anys fins a 63 anys menys un dia: 79 %
63 anys fins a 64 anys menys un dia: 86 %
64 anys fins a 65 anys menys un dia: 93 %

2. En el cas que es passi a la situació de segona activitat sense
destinació per causa de malaltia professional o accident de
treball s’ha de percebre el 100 % de les retribucions
complementàries.

3. En el cas que es passi a la situació de segona activitat per
petició de la persona interessada, en el supòsit que preveu
l’article 58, s’ha de percebre el 100 % de les retribucions
bàsiques i el 60 % de les retribucions complementàries.

4. Els funcionaris afectats pel fet de passar a la segona activitat
amb destinació han de percebre les retribucions pròpies del lloc
de treball efectivament desenvolupat, i se’ls han de garantir en
tot cas les corresponents al seu darrer lloc de treball, incloses les
actualitzacions, excepte el complement de productivitat.

5. En el cas que passi a la situació de segona activitat sense
destinació, per insuficiència de les aptituds psicofísiques, s’ha
de percebre el 100 % de les retribucions bàsiques i el 65% de les
complementàries, llevat que sigui per causa de malaltia
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professional o accident de treball; en aquest darrer cas es
percebrà el cent per cent de les retribucions complementàries.

Article 61
Règim disciplinari i d’incompatibilitat

1. Els funcionaris dels cossos de policia local o els policies en
els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local en
situació de segona activitat amb destinació estan subjectes al
mateix règim disciplinari i d’incompatibilitat que els funcionaris
de la policia local en actiu.

2. Els funcionaris dels cossos de policia local o els policies en
els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local en
situació de segona activitat sense destinació estan sotmesos al
règim general de la funció pública.

3. L’exercici d’activitats connexes amb les funcions
desenvolupades en els darrers dos anys immediatament anteriors
al pas a la situació de segona activitat ha de ser autoritzat pel
batle o batlessa.

Capítol III
Jubilació

Article 62
Jubilació

La jubilació forçosa dels membres de la policia local o dels
policies en els ajuntaments que no hagin constituït cos de
policia local s’ha de declarar d’ofici quan el funcionari
compleixi 65 anys, en els termes que preveu la Llei orgànica
2/1986, de 13 de març, de cossos i forces de seguretat. En el cas
que es reguli la jubilació parcial anticipada per als funcionaris
públics s’ha de produir una adequació reglamentària per
compatibilitzar la segona activitat.

TÍTOL VII
RÈGIM DISCIPLINARI

Capítol I
Principis generals

Article 63
Règim aplicable

1. El règim disciplinari dels membres dels cossos de policia
local i dels policies en els ajuntaments que no hagin constituït
cos de policia local de les Illes Balears s’ha d’ajustar al que
estableix la Llei orgànica de forces i cossos de seguretat i al que
disposa aquesta Llei.

2. Les normes reguladores del règim disciplinari del personal al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears són d’aplicació supletòria en tot el que no preveuen
aquesta Llei i les disposicions reglamentàries que la despleguin.

3. Als funcionaris en pràctiques els és aplicable el que disposen
aquesta Llei i la resta de normativa d’aplicació en matèria de
règim disciplinari per als funcionaris de carrera.

Article 64
Responsabilitat civil i penal

El règim disciplinari que estableix aquesta Llei s’entén sens
perjudici de la responsabilitat civil o penal en què puguin
incórrer els funcionaris dels cossos de policia local i els policies
en els ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local,
la qual s’ha de fer efectiva en la forma legalment establerta.

Article 65
Comunicació d’infraccions

Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local tenen
l’obligació de comunicar per escrit al seu superior jeràrquic els
fets dels quals tenguin coneixement que considerin constitutius
de faltes greus i molt greus, excepte quan aquest sigui el
presumpte infractor; en aquest cas, la comunicació s’ha de fer
a l’immediatament superior al presumpte infractor.

Article 66
Extensió de la responsabilitat

1. Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local que
indueixin altres a cometre actes o tenir conductes constitutives
de falta disciplinària incorren en la mateixa responsabilitat;
també hi incorren els comandaments que les toleren.

2. Els membres dels cossos de policia local i els policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local que
encobreixen les faltes molt greus i greus consumades incorren
en falta d’un grau inferior. S’entén per encobriment no donar
compte per escrit al superior jeràrquic, de forma immediata, dels
fets constitutius de falta molt greu o greu de les quals es tengui
coneixement.

Capítol II
Infraccions, sancions i potestat sancionadora

Secció 1a
Infraccions disciplinàries

Article 67
Faltes disciplinàries

Les faltes disciplinàries en què poden incórrer els membres
dels cossos de policia local i els policies en els ajuntaments que
no hagin constituït cos de policia local poden ser molt greus,
greus o lleus. 

Article 68
Faltes molt greus

Són faltes molt greus:

a) L’incompliment del deure de fidelitat a la Constitució en
l’exercici de les seves funcions. 

b) Haver estat condemnat en virtut de sentència ferma per un
delicte dolós relacionat amb el servei o que causi greu perjudici
a l’Administració o a les persones. 

c) L’abús d’atribucions que causi greu perjudici als
ciutadans, als subordinats, a l’Administració o a les entitats amb
personalitat jurídica.
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d) La pràctica de tractes inhumans, degradants,
discriminatoris o vexatoris als ciutadans que es trobin sota
custòdia policial. 

e) La insubordinació individual o colAlectiva, respecte de les
autoritats o comandaments de què depenen.

f) L’abandonament del servei, excepte si hi ha una causa de
força major que impedeixi comunicar-ho a un superior.

g) La publicació o la utilització indeguda de secrets oficials,
així declarats d’acord amb la legislació específica en aquesta
matèria. 

h) La violació del secret professional quan perjudiqui el
desenvolupament de la labor policial, qualsevol ciutadà o les
entitats amb personalitat jurídica.

i) L’incompliment de les normes sobre incompatibilitats
quan doni lloc a una situació d’incompatibilitat.

j) La participació en vagues, en accions substitutives
d’aquestes o en actuacions concertades amb la finalitat d’alterar
el normal funcionament dels serveis. 

k) La falta de colAlaboració manifesta amb altres membres
de les forces i cossos de seguretat, quan resulti greument
perjudicat el servei o se’n derivin conseqüències greus per a la
seguretat ciutadana. 

l) Embriagar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents
o substàncies psicotròpiques durant el servei o realitzar-lo en
estat d’embriaguesa o sota els efectes manifests dels productes
esmentats. 

m) La negativa injustificada a sotmetre’s a reconeixements
mèdics o a la prova d’alcoholèmia o de detecció de drogues
tòxiques, estupefaents o substàncies psicotròpiques,
legítimament ordenades, amb la finalitat de constatar la
capacitat psicofísica per prestar servei. 

n) Tota actuació que suposi discriminació per raó d’origen
racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o
orientació sexual, sexe, llengua, opinió, lloc de naixement o
veïnatge o qualsevol altra condició o circumstància personal o
social.

o) L’assetjament sexual i el laboral, consistent aquest darrer
en la realització reiterada, en el marc d’una relació de servei,
d’actes d’assetjament psicològic o hostilitat.

p) L’obstaculització greu a l’exercici de les llibertats
públiques i drets sindicals.

q) Les infraccions tipificades com a molt greus en la
legislació sobre utilització de videocàmeres pels cossos de
policia local en llocs públics.

Article 69
Faltes greus

Són faltes greus:

a) La desconsideració greu amb els superiors, companys,
subordinats o ciutadans, en l’exercici de les seves funcions o
quan causin descrèdit notori a la institució policial.

b) La desobediència als superiors jeràrquics o als
responsables del servei amb motiu de les ordres o instruccions
legítimes d’aquests, excepte que constitueixin infracció greu de
l’ordenament jurídic.

c) L’omissió de l’obligació de donar compte per escrit a la
superioritat amb la diligència deguda de tot assumpte que per la
seva entitat requereixi el seu coneixement o urgent decisió. 

d) La falta de presentació o posada a disposició immediata
en la dependència de destinació en els supòsits d’alteració greu
de la seguretat ciutadana, quan així es disposi. 

e) La tercera falta injustificada d’assistència al servei en un
període de tres mesos quan els dos anteriors hagin estat
sancionats amb sanció ferma per falta lleu. 

f) No prestar servei, alAlegant suposada malaltia.
g) La manca de rendiment reiterada que ocasioni un

perjudici als ciutadans, a les entitats amb personalitat jurídica o
a l’eficiència dels serveis. 

h) L’abús d’atribucions quan no constitueixi falta molt greu.
i) L’emissió d’informes sobre assumptes de servei que,

sense faltar obertament a la veritat, la desnaturalitzin utilitzant
termes ambigus, que causin confusió o tendenciosos, o l’alterin
mitjançant inexactituds, quan causin perjudici a l’Administració
o als ciutadans, sempre que el fet no constitueixi infracció molt
greu. 

j) La intervenció en un procediment administratiu quan
concorri alguna causa legal d’abstenció.

k) No portar en els actes de servei l’uniforme reglamentari,
quan sigui preceptiu el seu ús, els distintius de la categoria o el
càrrec, l’arma reglamentària o els mitjans de protecció o acció
que es determinin, tret d’autorització en contra.

l) Exhibir armes sense causa justificada, així com la seva
utilització en acte de servei o fora de servei, amb infracció de
les normes que en regulen l’ús. 

m) Donar lloc a l’extraviament, la pèrdua o la sostracció per
negligència inexcusable dels distintius d’identificació o de
l’arma reglamentària. 

n) Assistir d’uniforme a qualsevol manifestació o reunió
pública, tret que es tracti d’actes de servei o actes oficials per als
quals s’ha rebut autorització.

o) Causar, per negligència inexcusable, perjudicis greus en
la conservació dels locals, del material o de la resta d’elements
relacionats amb el servei o donar lloc a la pèrdua o sostracció
d’aquests.

p) Impedir, limitar o obstaculitzar als subordinats l’exercici
dels drets que tenguin reconeguts, sempre que no constitueixi
falta molt greu.

q) Embriagar-se o consumir drogues tòxiques, estupefaents
o substàncies psicotròpiques fora del servei quan sigui amb
caràcter habitual o afectin la imatge del cos. S’entén que hi ha
habitualitat quan s’acreditin tres o més episodis d’embriagament
o consum de les dites substàncies en un període d’un any. 

r) La tinença de drogues tòxiques, estupefaents o substàncies
psicotròpiques, excepte quan es derivi d’actuacions pròpies del
servei. 

s) SolAlicitar i obtenir canvis de destinació mitjançant
qualsevol recompensa, ànim de lucre o falsejant les condicions
que els regulen.

t) Utilitzar per a usos no relacionats amb el servei o per a
aquest, o sense que hi hagi una causa justificada, mitjans o
recursos inherents a la funció policial, o autoritzar-ne la
utilització.

u) Les infraccions del que disposa la legislació vigent sobre
utilització de videocàmeres pels cossos i forces de seguretat en
llocs públics, quan no constitueixi falta molt greu. 

v) L’incompliment dels terminis o altres disposicions de
procediment en matèria d’incompatibilitats, quan no suposin
manteniment d’una situació d’incompatibilitat.

w) La violació del secret professional quan no perjudiqui el
desenvolupament de la labor policial, a les entitats amb
personalitat jurídica o a qualsevol ciutadà. 

x) La manca de colAlaboració manifesta amb altres membres
dels cossos i forces de seguretat, sempre que no es pugui
qualificar com a falta molt greu.
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y) La infracció de deures o obligacions legals inherents al
càrrec o a la funció policial, quan es produeixin de forma greu
i manifesta. 

z) Ser condemnat en virtut de sentència ferma per delicte
dolós, sempre que no constitueixi infracció molt greu, o per una
falta dolosa quan la infracció penal estigui relacionada amb el
servei. 

aa) La no-prestació d’auxili amb urgència en fets o
circumstàncies en què sigui obligada la seva actuació, tret que
sigui constitutiu de delicte. 

bb) La infracció de les normes de prevenció de riscs laborals
que posin en greu risc la vida, la salut o la integritat física,
pròpia o dels seus companys o subordinats.

cc) La negativa reiterada a tramitar qualsevol solAlicitud,
reclamació o queixa relacionada amb el servei, sempre que no
constitueixi falta lleu. 

Article 70
Faltes lleus 

Són faltes lleus:

a) El retard o la negligència en el compliment de les
funcions i ordres rebudes. 

b) La incorrecció amb els ciutadans o amb altres membres
dels cossos i forces de seguretat, sempre que no mereixin una
qualificació més greu.

c) La falta d’assistència al servei que no constitueixi falta
més greu i l’incompliment de la jornada de treball, així com les
faltes repetides de puntualitat, en els trenta dies precedents. 

d) La descurança o el mal ús dels béns d’equipament i en la
conservació de les instalAlacions, els materials, els vehicles i
altres elements del servei, quan no mereixin una consideració
més greu.

e) La pèrdua o sostracció, per simple negligència, dels
distintius d’identificació, de l’arma reglamentària o d’altres
mitjans o recursos destinats a la funció policial.

f) L’exhibició dels distintius d’identificació sense causa
justificada.

g) El fet de prescindir del conducte reglamentari en formular
qualsevol solAlicitud o reclamació, excepte en el cas d’urgència
o impossibilitat física, com també la interrupció de la tramitació
a la persona destinatària. Queden exceptuades del conducte
reglamentari les que formulen els representants de les
organitzacions sindicals en l’exercici de l’activitat sindical.

h) La descurança en la presentació i la neteja personal i
l’incompliment de les normes d’uniformitat.

i) L’absència injustificada de qualsevol servei, quan no
mereixin una consideració més greu.

j) L’omissió intencionada de salutació a un superior o la
infracció de les normes que la regulin.

k) La pràctica de qualsevol classe de joc d’atzar que es
dugui a terme durant la prestació del servei.

l) Ostentar insígnies, condecoracions o altres distintius,
sense autorització, quan no mereixin una consideració més greu.

m) Ser condemnat en virtut de sentència ferma per falta
dolosa quan la infracció penal causi perjudici a l’Administració
o als administrats. 

Secció 2a
Sancions disciplinàries

Article 71
Sancions
 
1. Les sancions que es poden imposar per la comissió de faltes
molt greus són: 

a) La separació del servei o la revocació del nomenament
del personal funcionari interí.

b) La suspensió de funcions i la pèrdua de remuneracions
des de tres mesos i un dia fins a un màxim de sis anys.

2. Per faltes greus es pot imposar la sanció de suspensió de
funcions i pèrdua de remuneracions des de cinc dies fins a tres
mesos.

3. Les sancions que es poden imposar per la comissió de faltes
lleus són: 

a) La suspensió de funcions i la pèrdua de la remuneració
d’un a quatre dies. 

b) L’advertència.

4. En els casos d’infraccions molt greus o greus es pot imposar
la sanció accessòria de canvi de destinació dins l’estructura de
cada cos quan es motivi adequadament i per un fet que hagi
afectat o pugui afectar el funcionament normal de les
destinacions.

Article 72
Criteris de gradació de sancions 

Per graduar la sanció i actuant sota el principi de
proporcionalitat, s’han de tenir en compte els criteris següents:

a) La intencionalitat.
b) La reincidència. Hi ha reincidència quan el funcionari, en

el moment de la comissió de la falta, ja ha estat sancionat amb
anterioritat en resolució ferma per una altra falta de més
gravetat o per dues d’igual o inferior gravetat i no han estat
cancelAlades. Als efectes de la reincidència, no s’han de
computar els antecedents disciplinaris cancelAlats o que hagin de
ser-ho.

c) L’historial professional, que, a aquests efectes, només es
pot valorar com a circumstància atenuant. 

d) La incidència sobre la seguretat ciutadana.
e) La pertorbació en el funcionament normal de

l’Administració o dels serveis que li siguin encomanats. 
f) El grau d’afectació als principis de disciplina, jerarquia i

subordinació.
g) En el cas de l’article 68.b) y 68.z) s’ha de valorar

específicament la quantia o entitat de la pena imposada en virtut
de sentència ferma, així com la relació de la conducta delictiva
amb les funcions policials.
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Secció 3a
Potestat sancionadora

Article 73 
Competència sancionadora

1. Correspon a l’òrgan competent de l’ajuntament incoar els
expedients disciplinaris i imposar les sancions per la comissió
de les faltes molt greus, greus i lleus als membres dels cossos de
policia local o als policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria de formació
de policies locals incoar i resoldre els expedients disciplinaris
que es puguin originar durant la realització dels cursos de
capacitació de les diferents categories a l’Escola Balear
d’Administració Pública.

Capítol III
Extinció i prescripció

Article 74 
Extinció de la responsabilitat 

1. La responsabilitat disciplinària s’extingeix pel compliment de
la sanció, per la mort de la persona responsable i per la
prescripció de la falta o de la sanció.

2. Si durant la substanciació del procediment sancionador es
produeix la pèrdua o el cessament en la condició del funcionari
sotmès a l’expedient, s’ha de dictar una resolució en la qual,
amb invocació de la causa, s’ha de declarar extingit el
procediment sancionador, sens perjudici de la responsabilitat
civil o penal que es pugui exigir, i s’ha d’ordenar l’arxivament
de les actuacions, tret que per la part interessada insti la
continuació del procediment o s’instrueixi per falta molt greu;
en aquest cas, s’ha de continuar fins a la seva resolució. També
s’han de deixar sense efecte les mesures cautelars adoptades en
relació amb el funcionari. 

Article 75 
Prescripció de les faltes 

1. Les faltes molt greus prescriuen als tres anys; les greus, als
dos, i les lleus, al mes.

2. El termini de prescripció es comença a comptar des que la
falta s’hagi comès, tret que aquesta derivi de fets que hagin estat
objecte de condemna per delicte dolós; en aquest cas, el termini
es començarà a comptar des de la data de la fermesa de la
sentència condemnatòria. 

3. La prescripció s’interromp per l’inici del procediment; a
aquests efectes, la resolució que disposi la iniciació ha de ser
degudament registrada i notificada al funcionari expedientat o
publicada, sempre que aquest no sigui localitzat. El termini de
prescripció es reprendrà si el procediment es paralitza durant
més de sis mesos per causa no imputable al funcionari sotmès
a expedient.

4. Quan s’iniciï un procediment penal contra un funcionari dels
cossos de policia local o policies auxiliars, la prescripció de les
infraccions disciplinàries se suspendrà per la incoació del
procediment, encara que no s’hagi pres cap mesura

disciplinària. En aquests supòsits, el termini tornarà a computar
des de la data de la fermesa de la resolució judicial. 

Article 76
Prescripció de les sancions 

1. Les sancions molt greus prescriuen als tres anys; les greus, als
dos anys, i les lleus, al mes. El termini de prescripció de les
sancions es comença a comptar des de l’endemà del dia en què
esdevingui ferma.

2. En cas de concurrència de diferents sancions, el termini de
prescripció de les sancions fermes que estiguin pendents de
compliment es comença a comptar des de l’endemà del dia que
quedi extingida la sanció que la precedeix en l’ordre de
compliment assenyalat en el que s’ha esmentat, o, si escau, des
de la data en què s’hagi produït la inexecució de la sanció.

3. El compliment dels terminis de prescripció de la sanció
determina la cancelAlació de les anotacions corresponents en
l’expedient personal. Transcorregut el termini per a la
prescripció de la sanció, l’òrgan competent ho acordarà d’ofici
i ho notificarà als interessats. 

Capítol IV
Procediments disciplinaris

Secció 1a
Disposicions generals

Article 77 
Principis inspiradors del procediment

El procediment sancionador dels membres dels cossos de
policia local i dels policies en els ajuntaments que no hagin
constituït cos de policia local s’ha d’ajustar als principis de
legalitat, impuls d’ofici, imparcialitat, agilitat, eficàcia,
publicitat, contradicció, irretroactivitat, tipicitat, responsabilitat,
proporcionalitat i concurrència de sancions, i comprèn els drets
a la presumpció d’innocència, informació, defensa i audiència.

Article 78
Regles bàsiques procedimentals

1. Únicament es poden imposar sancions disciplinàries als
funcionaris dels cossos de policia local i policies en els
ajuntaments que no hagin constituït cos de policia local en virtut
d’un procediment disciplinari instruït a aquest efecte i amb
subjecció al que disposa aquesta Llei. 

2. La iniciació d’un procediment penal contra funcionaris dels
cossos de policia local i policies en els ajuntaments que no
hagin constituït cos de policia local no impedeix la incoació de
procediments disciplinaris pels mateixos fets. No obstant això,
la seva resolució definitiva només es produirà quan la sentència
penal sigui ferma i la declaració de fets provats que contengui
vincularà l’Administració.

3. Només podran recaure sancions penal i administrativa sobre
els mateixos fets quan no hi hagi identitat de fonament jurídic
i bé jurídic protegit. 
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Article 79 
Inici del procediment i dret de defensa 

1. El procediment s’ha d’iniciar sempre d’ofici, per acord de
l’òrgan competent, a iniciativa pròpia, com a conseqüència
d’ordre superior, moció raonada dels subordinats o denúncia.

2. Els òrgans competents per imposar una sanció ho són també
per acordar la incoació del procediment corresponent. 

3. Si el procediment s’ha iniciat com a conseqüència d’una
denúncia, s’ha de comunicar al signant l’acord d’inici.
Igualment, se li ha de notificar l’arxivament de la denúncia, si
escau. 

4. Amb caràcter previ a l’inici del procediment, l’òrgan
competent per resoldre pot acordar la pràctica d’una informació
reservada per aclarir els fets i els presumptes responsables.
Aquesta informació reservada passarà a formar part de
l’expedient.

Article 80
Nomenament d’instructor i secretari 

1. En la resolució per la qual es disposa l’inici del procediment
s’ha de nomenar una persona instructora i una persona
secretària, que han de ser els encarregats de tramitar el
procediment.

2. El nomenament de la persona instructora en els procediments
disciplinaris per faltes molt greus o greus ha de recaure en una
persona inscrita en la borsa, que, a aquests efectes, gestiona la
direcció general competent en matèria de coordinació de
policies locals.

3. Pot ser nomenat secretari o secretària qualsevol funcionari o
funcionària de carrera de l’ajuntament al qual pertany el policia
local sotmès al procediment disciplinari.

Article 81
Abstenció i recusació 

1. A la persona instructora i al secretari o secretària els seran
d’aplicació les normes sobre abstenció i recusació que
estableixen els articles 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú.

2. El dret de recusació es pot exercitar des del moment en què
l’interessat tengui coneixement de qui són l’instructor i el
secretari. 

3. L’abstenció i la recusació s’han de plantejar davant l’òrgan
que va acordar el nomenament, el qual ha de resoldre en el
termini de tres dies. 

4. Contra les resolucions adoptades no és possible cap recurs,
sens perjudici de la possibilitat d’alAlegar la recusació en
interposar el recurs que correspongui contra l’acte que finalitza
definitivament el procediment.

Article 82 
Prova 

1. Els fets rellevants per a la decisió del procediment es poden
acreditar per qualsevol mitjà de prova admissible en dret. 

2. Quan es proposi una prova testifical, s’ha d’acompanyar amb
un plec de preguntes sobre les quals la persona instructora ha de
decidir la pertinència. La pràctica de la prova admesa s’ha de
notificar prèviament al funcionari o funcionària expedientat
indicant-li el lloc, la data i l’hora en què s’ha de dur a terme i se
l’ha d’assabentar del fet que hi pot assistir.

3. La persona instructora pot denegar d’ofici la pràctica de les
proves que no es concretin en els fets o que consideri
impertinents o inútils, denegació que s’ha de motivar i contra la
qual no es pot interposar cap recurs. 

4. Tots els organismes i dependències de les administracions
públiques estan obligats a facilitar a l’instructor els antecedents
i informes necessaris, com també els mitjans materials i humans
que necessiti per al desenvolupament del procediment, tret que
hi hagi un precepte legal que ho impedeixi.

Article 83 
Vista de l’expedient i còpia de les actuacions 

La persona instructora està obligada a donar vista al
funcionari sotmès a expedient, a petició d’aquest, de les
actuacions practicades en qualsevol moment del procediment i
ha de facilitar-li’n una còpia completa quan ho solAliciti. 

Article 84 
Informació de la concurrència d’altres infraccions
administratives o penals 

En qualsevol moment del procediment en què la persona
instructora apreciï que la presumpta infracció disciplinària pot
ser qualificada com a infracció administrativa d’una altra
naturalesa o com a infracció penal, ho ha de posar en
coneixement de l’òrgan que hagi ordenat la incoació per a la
seva comunicació a l’autoritat administrativa o judicial
competent o al ministeri fiscal.

Article 85 
Arxivament d’actuacions 

Si en qualsevol fase del procediment la persona instructora
dedueix la inexistència de responsabilitat disciplinària o de
proves adequades per fonamentar-la, ha de proposar una
resolució d’arxivament de les actuacions, amb expressió de les
causes que la motiven, per tal que l’òrgan que l’hagi incoat
resolgui el que pertoqui.

Si, iniciat el procediment, la persona instructora considera
que la falta ha prescrit, l’òrgan competent ha de resoldre la
conclusió del procediment, amb l’arxivament de les actuacions
i s’ha de notificar a les persones interessades l’acord o la
resolució adoptats.



BOPIB núm. 91 - 22 de març de 2013 4861

Secció 2a
Procediment per faltes lleus

Article 86
Iniciació

1. Els òrgans competents per a la imposició de sancions per
faltes lleus poden acordar la pràctica de la informació reservada
prevista en l’apartat 4 de l’article 79.

2. L’acord d’incoació d’un procediment sancionador per falta
lleu ha de contenir els fets que el motiven i el nomenament de
la persona instructora i del secretari o secretària, que se’ls ha de
notificar, els quals han de notificar l’acord al funcionari sotmès
a l’expedient, amb una còpia de les actuacions recollides en
l’expedient, i l’han de citar perquè comparegui per tal de ser oït
en declaració. 

3. En l’acte de compareixença, el funcionari o funcionària pot
alAlegar i presentar els documents i les justificacions que
consideri pertinents i proposar les proves que estimi necessàries
per a la seva defensa.

Article 87
Proposta i resolució 

1. Una vegada practicades les proves que la persona instructora
consideri oportunes, ha de formular una proposta de resolució
en la qual ha de fixar amb precisió els fets, la seva valoració
jurídica per tal de determinar, si escau, la falta comesa, la
responsabilitat del funcionari o funcionària sotmès a l’expedient
i la sanció que s’ha d’imposar, i s’ha de notificar l’expedient per
tal que en el termini de deu dies pugui alAlegar el que estimi
oportú en defensa dels seus drets. Oït l’expedientat, la proposta
de resolució s’ha de trametre a l’òrgan competent per resoldre.

2. En la resolució que posa fi al procediment disciplinari, s’ha
de determinar, amb tota precisió, la falta que es consideri que
s’ha comès, amb indicació del precepte que la tipifica, el
funcionari o funcionària responsable i la sanció que s’imposa.

3. La resolució s’ha de notificar a la persona expedientada, amb
indicació del recurs o dels recursos que es poden interposar en
contra, l’òrgan davant el qual s’han d’interposar i el termini per
presentar-los. 

4. Si en qualsevol moment del procediment s’adverteix que els
fets poden ser constitutius de falta molt greu o greu, s’ha de
posar en coneixement del batle o batlessa per tal que acordi el
que sigui procedent.

Secció 3a
Procediment per faltes greus i molt greus 

Article 88 
Incoació 

L’òrgan competent per incoar un procediment disciplinari
per faltes greus o molt greus, abans de dictar la resolució d’inici
del procediment, pot acordar la pràctica de la informació
reservada que preveu l’apartat 4 de l’article 79.

Article 89 
Mesures cautelars 

1. Iniciat el procediment penal o disciplinari, si hi ha elements
de judici suficients, el batle o batlessa pot acordar,
preventivament, de forma motivada, les mesures cautelars
adequades per facilitar la tramitació de l’expedient i assegurar
l’eficàcia de la resolució que pugui recaure. 

2. Quan s’acordi preventivament la suspensió provisional de
funcions, s’ha de dur a terme amb els efectes que s’assenyalen
a continuació:

a) El funcionari o funcionària en la situació de suspensió
provisional resta privat temporalment de l’exercici de les seves
funcions i dels drets inherents a la seva condició de funcionari,
sens perjudici del que disposen els apartats següents, i s’ha de
procedir a recollir els distintius del seu càrrec i l’arma o armes,
si escau. No obstant això, el batle o batlessa podrà autoritzar
l’ús de l’arma quan circumstàncies excepcionals així ho
aconsellin.

b) El temps de suspensió provisional, com a conseqüència
d’un expedient disciplinari, per fets que no són objecte d’un
procediment penal no pot excedir de tres mesos en el supòsit de
faltes greus i de sis mesos en el supòsit de faltes molt greus,
excepte en els supòsits de paralització del procediment
imputable a l’interessat.

c) Si els fets que motiven l’expedient disciplinari donen lloc
també a un procediment penal, la suspensió provisional es
mantindrà durant tot el temps que duri la presó provisional o
altres mesures dictades pel jutge que determinin la
impossibilitat de dur a terme les funcions del seu lloc de treball.
En aquest cas, si la suspensió provisional excedeix de sis mesos
no suposarà pèrdua del lloc de treball. No obstant això, el batle
o batlessa podrà acordar, excepcionalment, com a mesura
preventiva, la suspensió provisional dels funcionaris sotmesos
a procediment penal, si aquesta mesura no ha estat adoptada per
l’autoritat judicial i es podrà prolongar fins a la conclusió del
procediment penal. 

d) El funcionari o funcionària suspès provisionalment té dret
a percebre durant la suspensió les retribucions bàsiques i, si
escau, les prestacions familiars per fills, excepte en casos de
paralització del procediment imputable a l’interessat, que
comportarà la pèrdua de tota retribució mentre es mantingui la
paralització i tampoc no tindrà dret a cap retribució en el cas
d’incompareixença en l’expedient disciplinari. 

3. En la resolució definitiva de l’expedient s’ha de fer una
declaració expressa respecte de les mesures cautelars adoptades
durant la seva tramitació, declarant que s’han d’abonar pel
compliment de la sanció imposada si aquesta és de suspensió de
funcions, o bé, si l’expedient conclou sense declaració de
responsabilitat disciplinària, computant el temps de suspensió
provisional com de servei actiu i amb reconeixement de tots els
drets econòmics, excepte si ha de passar a suspès ferm de
funcions com a conseqüència de condemna criminal que afecti
la seva condició de funcionari i derivi dels fets que varen
motivar l’adopció de la mesura cautelar; en aquest cas, la
suspensió provisional li serà d’abonament per al compliment de
la pena, amb l’autorització prèvia del tribunal sentenciador.

No serà procedent el reconeixement de temps ni de cap dret
a l’afectat per la suspensió provisional si s’imposa la sanció de
separació del servei o s’ha de declarar la pèrdua de la condició
de funcionari com a conseqüència de pena d’inhabilitació
absoluta o inhabilitacions especials que afectin la seva condició
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de funcionari, derivada de condemna criminal imposada pels
fets que varen donar lloc a l’adopció de la suspensió provisional
de funcions.

Article 90 
Determinació i comprovació dels fets 

La persona instructora ha d’ordenar en el termini màxim de
quinze dies la pràctica de les diligències que siguin adequades
per a la determinació, el coneixement i la comprovació dels fets
sobre els quals ha de resoldre i, concretament, la pràctica de les
proves necessàries per tal d’aclarir els fets i determinar les
responsabilitats susceptibles de sanció. 

Article 91 
Actuacions inicials 

1. En tot cas i com a primeres actuacions s’ha de prendre
declaració al funcionari sotmès a l’expedient, evacuar les
diligències que es deriven de l’ordre superior, de la petició
raonada d’altres òrgans o de la denúncia que va motivar l’inici
de l’expedient i d’allò que el funcionari manifestà en la seva
declaració.

2. Si el funcionari o funcionària és citat en termini i forma i no
compareix, excepte causa justificada, es continuaran les
actuacions de l’expedient. 

3. Si no es localitza l’expedientat, se l’ha de citar per edictes
que s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i al tauler d’anuncis de l’ajuntament i s’ha d’indicar el termini
per comparèixer. Si no el verifica, continuaran las actuacions
del procediment.

Article 92 
Plec de càrrecs 

1. En vista de les actuacions practicades, l’instructor ha de
formular, si escau, en el termini de quinze dies, el corresponent
plec de càrrecs, el qual ha de comprendre els fets dignes de
sanció, la seva qualificació jurídica i les sancions aplicables. 

2. El plec de càrrecs s’ha de redactar de manera clara i precisa
i s’ha de notificar a la persona expedientada amb vista de
l’expedient mitjançant una còpia completa de les actuacions
practicades i se li concedirà un termini de deu dies per contestar,
presentant les alAlegacions que consideri oportunes per a la
defensa dels seus drets i proposant la pràctica de les proves que
estimi necessàries.

3. Vist el resultat de les actuacions practicades, la persona
instructora ha de proposar el manteniment o aixecament de la
mesura de suspensió provisional si s’ha acordat aquesta mesura.

Article 93
Fase de prova 

1. Una vegada contestat el plec de càrrecs o havent
transcorregut el termini sense fer-ho, l’instructor, d’ofici o a
instància de part, pot acordar que s’obri un període de deu dies
per dur a terme les proves que es considerin oportunes. 

2. S’ha de notificar prèviament al funcionari o funcionària
expedientat el lloc, la data i l’hora en què es practicaran les
proves i se li ha d’indicar que pot assistir-hi.

Article 94
Trasllat d’actuacions practicades en període de prova 

1. Una vegada practicades les proves, s’ha d’acordar donar
trasllat a l’expedientat de les actuacions practicades perquè en
el termini de 10 dies alAlegui el que estimi oportú en la seva
defensa i aporti els documents que consideri d’interès.

2. Quan la persona interessada mostri la seva conformitat amb
el plec de càrrecs, no faci alAlegacions o, si les ha fetes, no
s’acordi l’obertura del període de prova, la persona instructora
formularà la proposta de resolució.

Article 95 
Proposta de resolució 

La persona instructora, quan consideri conclòs l’expedient,
ha de formular la proposta de resolució en la qual s’han de fixar
amb precisió els fets, se n’ha de fer la valoració jurídica i
determinar, si escau, la infracció i la responsabilitat de
l’expedientat, amb indicació de la sanció que s’ha d’imposar. 

Article 96
AlAlegacions 

La proposta de resolució de l’expedient s’ha de notificar a
la persona interessada perquè en el termini de deu dies alAlegui
el que consideri oportú per a la seva defensa, fins i tot sobre la
denegació de la prova proposada. 

Article 97 
Elevació de l’expedient 

Oït l’interessat, o transcorregut el termini sense cap
alAlegació, l’expedient convenientment foliat i numerat s’ha de
trametre a l’òrgan que hagi acordat l’inici del procediment.

Article 98 
Reducció de terminis 

Per raons d’urgència derivades de la necessitat de mantenir
la disciplina, l’exemplaritat, o per la notorietat o gravetat dels
fets, l’òrgan que va acordar l’inici del procediment pot disposar
que els terminis de tramitació de l’expedient es redueixin a la
meitat de temps, excepte els prevists en els articles 89.2, 91, 93
i 97.2.

Article 99
Resolució de l’expedient

Una vegada rebut l’expedient, l’òrgan que en va acordar la
iniciació ha de procedir, amb l’examen previ de les actuacions
i, si escau, la pràctica de les diligències complementàries que
consideri oportunes, a dictar la resolució motivada que
correspongui.
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Article 100 
Devolució de l’expedient a l’instructor 

1. L’autoritat competent per resoldre pot retornar l’expedient a
la persona instructora perquè practiqui les diligències omeses i
que resultin imprescindibles per a la resolució. En aquest cas,
s’ha de donar vista a la persona expedientada d’aquestes
actuacions i un termini de deu dies perquè alAlegui el que estimi
oportú.

2. Si l’òrgan competent per resoldre aprecia que la qualificació
apropiada és de més gravetat que la indicada en la proposta de
resolució, o que els fets són mereixedors d’una sanció
substancialment superior que la proposada, s’ha de donar trasllat
a l’interessat per tal que en el termini de quinze dies faci les
alAlegacions que estimi oportunes respecte d’això. 

Article 101 
Contingut de la resolució

1. La resolució que finalitzi el procediment disciplinari ha de ser
motivada i no es poden introduir fets diferents dels que varen
servir de base al plec de càrrecs, sens perjudici de la distinta
valoració jurídica sempre que no sigui de més gravetat.

2. En la resolució s’ha de determinar la falta que es considera
comesa, el precepte en què es tipifica, el funcionari o
funcionària responsable, la sanció que se li imposa i els recursos
que es poden interposar en contra, l’òrgan davant del qual s’han
d’interposar i el termini per fer-ho. 

3. Tant en el supòsit anterior com en el cas que es declari la
inexistència d’infracció o de responsabilitat del funcionari o
funcionària expedientat, s’ha de fer una declaració expressa, si
escau, sobre les mesures provisionals que s’hagin adoptat durant
el procediment. 

4. La resolució de l’expedient s’ha de notificar en forma a la
persona expedientada, en el termini de deu dies des que va ser
adoptada. També s’ha de notificar al denunciant si n’hi hagués.

Article 102
Caducitat 

1. La resolució que posa fi al procediment disciplinari i la seva
notificació a l’interessat s’ha de produir en un termini no
superior a sis mesos des de l’acord d’incoació de l’expedient.

2. El termini per resoldre el procediment i notificar la resolució
es pot suspendre, interrompre o ampliar en els casos que preveu
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.

3. Transcorreguts els terminis que preveu l’apartat anterior
sense que s’hagi dictat una resolució en l’expedient, s’ha de
procedir a l’arxivament de les actuacions. En aquest cas, l’òrgan
competent ha d’expedir, a solAlicitud de la persona interessada,
un certificat en què consti que ha caducat el procediment i s’han
arxivat les actuacions.

4. Quan un funcionari o funcionària passi a la situació
d’excedència voluntària abans o durant la tramitació d’un
procediment disciplinari per infraccions previstes en aquesta
Llei, el procediment quedarà suspès i s’interromprà el còmput

dels terminis de prescripció; la seva tramitació continuarà quan
l’afectat solAliciti la seva reincorporació al servei actiu. 

Secció 4a
Execució

Article 103
Execució de la sanció 

1. Les sancions disciplinàries s’han d’executar segons els termes
de la resolució i comencen a complir-se el mateix dia de la
notificació de la resolució a l’infractor, o bé en el termini
màxim de deu dies, comptadors des del dia de la notificació,
excepte que en la mateixa resolució s’acordi, per causes
justificades, l’ajornament del compliment per un temps no
superior al que s’hagi establert legalment per a la seva
prescripció. 

2. Si no és possible el compliment de la sanció en el moment en
què es dicti la resolució perquè el funcionari es troba en situació
administrativa que ho impedeixi, aquesta serà efectiva quan el
canvi de situació ho permeti, tret que hagi transcorregut el
termini de prescripció. 

3. Quan concorren diverses sancions de suspensió de funcions,
el seu compliment s’ha de dur a terme seguint l’ordre
cronològic d’imposició, començant dins aquest per les de més
gravetat, fins al límit de sis anys. Si la suma d’aquestes excedeix
el límit esmentat, no es complirà el temps que el sobrepassi.

Article 104 
Executivitat de les sancions 

Les sancions són immediatament executives i el seu
compliment no se suspèn per la interposició de cap recurs
administratiu o judicial, però l’òrgan competent podrà
suspendre’l, d’ofici o a instància de part, en el cas que
l’execució ocasioni perjudicis de reparació impossible o difícil.

Article 105
Anotació i cancelAlació 

1. Les sancions disciplinàries s’han d’anotar en el registre
adscrit a la direcció general competent en matèria de
coordinació de policies locals, indicant-hi les faltes que les
varen motivar. 

2. Transcorreguts sis mesos des del compliment de la sanció si
es tracta de faltes lleus, o un i tres anys, segons es tracti de faltes
greus o molt greus no sancionades amb separació del servei,
respectivament, s’ha d’acordar d’ofici la cancelAlació de les
anotacions.

3. Per al còmput del termini de cancelAlació s’ha de tenir en
compte el temps en què l’execució hagi estat suspesa.
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Disposició addicional primera
Regulació municipal de la segona activitat

La regulació de la segona activitat que conté aquesta Llei no
impedeix que cada ajuntament, en l’exercici de les seves
potestats, pugui aprovar en el seu reglament unes modalitats de
segona activitat, d’acord amb les seves peculiaritats
organitzatives i pressupostàries, sempre que aquesta regulació
no suposi menyscapte o empitjorament de les mesures
establertes en aquesta Llei.

Els ajuntaments que a l’entrada en vigor d’aquesta Llei
tenguin una regulació o acords propis sobre segona activitat,
aquesta seguirà en vigor sempre que no menyscabi o empitjori
les mesures recollides en aquesta Llei.

Disposició addicional segona
Personal sotmès al Reial decret 1324/1995, de 28 de juliol

La prestació de serveis i els cursos de formació del personal
sotmès al Reial decret 1324/1995, de 28 de juliol, s’ha de tenir
en compte als efectes de promoció professional en els cossos de
les policies locals de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera
Policies auxiliars per extingir

1. Els policies auxiliars passaran a integrar-se en el grup C1 en
el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta llei,
sense que això hagi d’implicar necessàriament increment de la
despesa pública ni modificació de les retribucions totals anuals
dels afectats en el moment de la reclassificació, sens perjudici
de les negociacions que hi pugui haver entre els representants
sindicals dels funcionaris i els respectius ajuntaments. A aquest
efecte, l’increment de les retribucions bàsiques s’ha de deduir
de les seves retribucions complementàries, preferentment del
concepte de productivitat, si n’hi ha.

2. Els funcionaris que en el moment d’integrar-se en el nou grup
de titulació acadèmica no tenguin la titulació requerida per
accedir a la categoria corresponent s’entenen classificats en
aquestes mateixes categories només als efectes retributius.

3. Els qui en el termini esmentat en el punt 1 no aconsegueixin
acreditar el requisit de titulació passaran a la situació de “per
extingir” en els seus respectius grups de titulació, i mantindran
només els efectes econòmics i l’evolució de les retribucions dels
nous grups creats en aquesta Llei, fins que obtinguin la titulació
requerida.

4. Als efectes de poder obtenir el curs de formació bàsica de
policia local, cada any de servei com a policia auxiliar es
computarà com a 100 hores de formació. 

Disposició transitòria segona
Policies turístics i policies auxiliars turístics per extingir

Els ajuntaments que en les seves plantilles tenguin places de
policies turístics i policies auxiliars turístics, les poden mantenir
fins al dia 31 de desembre de 2013, data a partir de la qual
quedaran extingides.

Disposició transitòria tercera
Funcionaris dels cossos de policia local en situació de
segona activitat per raó d’edat amb destinació

Els funcionaris dels cossos de policia local que a l’entrada
en vigor d’aquesta Llei es trobin en situació de segona activitat
per raó d’edat amb destinació romandran en aquesta situació.

Disposició transitòria quarta
Segona activitat per raó d’edat

Als funcionaris dels cossos de policia local en situació de
segona activitat que durant l’any 2013 compleixin les edats que
preveu la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, els serà d’aplicació aquesta
norma als efectes de solAlicitud de passar a la segona activitat
per raó d’edat.

Disposició transitòria cinquena
Processos selectius

Als processos selectius que a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei es trobin ja iniciats els serà d’aplicació la Llei 6/2005, de
3 de juny, de coordinació de les policies locals de les Illes
Balears, i la seva normativa de desplegament.

Als processos selectius que s’iniciïn a l’entrada en vigor de
la present Llei els serà d’aplicació aquesta norma.

Disposició transitòria sisena
Procediments disciplinaris

Els procediments disciplinaris iniciats abans de l’entrada en
vigor d’aquesta Llei s’han de resoldre d’acord amb el que
preveu la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de les
policies locals de les Illes Balears, i la seva normativa de
desplegament. En tot cas, s’aplicarà el principi de retroactivitat
de les normes favorables a la persona inculpada. 

Disposició transitòria setena
Vigència temporal dels reglaments

Mentre no es produeixi el desplegament reglamentari de les
disposicions que preveu aquesta Llei continuaran en vigor els
preceptes dictats en desplegament de la Llei 6/2005, de 3 de
juny, de coordinació de les policies locals de les Illes Balears,
que no s’oposin al que s’hi estableix.

Disposició transitòria vuitena
Comissaris de segona per extingir

El personal funcionari que, a l’entrada en vigor d’aquesta
Llei, tengui la categoria de comissari de segona per extingir
mantindrà la mateixa categoria. 

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Es deroguen la Llei 6/2005, de 3 de juny, de coordinació de
les policies locals de les Illes Balears, i les disposicions de rang
igual o inferior que s’oposin al que preveu aquesta Llei.
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Disposició final primera
Desplegament de la Llei

Es faculta el Govern de la Comunitat Autònoma perquè, en
el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
dicti les disposicions que requereixin el seu desplegament i la
seva aplicació.

Disposició final segona
Reglaments de policia local municipal

En el termini màxim de dos anys a partir de la data en què
la Comunitat Autònoma hagi acomplert el que estableix la
disposició final primera, els ajuntaments de l’àmbit territorial de
les Illes Balears que tenguin cossos de policia local han
d’aprovar o, si escau, adaptar, una vegada negociats amb els
sindicats, els reglaments de policia local de conformitat amb les
previsions d’aquesta Llei.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor una vegada transcorreguts vint
dies des que es publiqui en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2013, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 2978/13, del Consell Insular de Menorca, de
modificació de la disposició addicional novena de la Llei
7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació
urbanística sostenible.

Així mateix, la Mesa es dóna per assabentada que el
Consell Insular de Menorca ha delegat la defensa d'aquesta
proposició davant la cambra en el conseller Sr. Cristóbal
Huguet i Sintes i en la consellera Sra. Pilar Pons i Faner.

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

Rosa Salord Olèo, secretària interina del Consell Insular de
Menorca

CERTIFIC:

Que el Ple d'aquest consell insular, en sessió de caràcter
ordinari de 18 de març de 2013, adoptà, entre d'altres, l'acord
següent:

Desè. Proposició de llei de modificació de la disposició
addicional novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de
mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible.

Atès el dictamen emès per la Comissió Informativa
d'Economia, Territori i Serveis Generals, en sessió de caràcter
ordinari d'11 de març de 2013, que diu:

"Es dóna compte de la proposta del conseller executiu del
Departament d'Ordenació del Territori, que diu:

El Ple del Consell Insular de Menorca, en la sessió del
mes de març de 2012 va acordar solAlicitar als grups del
Parlament de les Illes Balears poder aprovar amb caràcter
singular i excepcional una norma territorial transitòria
(NTT) prèvia a la revisió del vigent Pla Territorial Insular
(PTI) per adoptar mesures urgents d'ordenació territorial.

El Parlament de les Illes Balears, amb la Llei 7/2012, de
13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible, va incorporar la disposició addicional novena
(DA 9a) que regula la referida norma territorial transitòria.

Atès que la DA 9a fixa un doble termini per a l'aprovació
de la NTT, per una banda el termini d'un any a partir de
l'inici de la vigència de la llei per elaborar-la i aprovar-la
provisionalment, i per una altra banda un termini de sis
mesos per aprovar-la definitivament "des de la finalització
del termini per a alAlegacions i informes", i que el primer
dels terminis pot resultar insuficient atesa la complexitat de
la formulació de la NTT.

Atès que en el punt 2c), quan es refereix a legitimar
actuacions de transformació urbanística assenyala "(...)
sempre que es trobin ordenades de forma detallada als
instruments d'ordenació territorial (...)" i no queda
suficientment clar que és la mateixa NTT la que ha de
contenir l'ordenació de detall.

Atesos el punt 2 de l'article 47 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears i l'article 25 de la Llei 8/2000, de 27
d'octubre, de consells insulars, sobre la iniciativa de la
potestat legislativa  dels consells insulars.

Atesos els articles 116 i 30 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

Atès el Reglament orgànic del Consell Insular de
Menorca.

Propòs al Ple que adopti el següent acord:

Primer. Aprovar la proposició de llei, amb l'exposició de
motius i el text articulat, que s'adjunta a l'annex.
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Segon. Delegar en el conseller senyor Cristóbal Huguet
Sintes i en la consellera senyora Pilar Pons Faner la defensa
de la proposició davant la cambra.

Tercer. Trametre a la Mesa del Parlament els continguts
del present acord.

Annex. Proposició de llei de modificació de la disposició
addicional novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de
mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible (hi
consta transcrit el document de referència).

La Comissió, per majoria (4 vots a favor corresponents
als consellers del Grup Popular, senyor Tadeo Florit,
senyora Pons Faner, senyor Alejandre Sintes i senyora
Villalonga Bordes, i 3 abstencions corresponents als dos
consellers del Grup Socialista, senyor Marquès Coll i
senyora Caules Ameller, i a la consellera del Grup PSM Més
per Menorca, senyora Salord Ripoll), dictamina en el sentit
de proposar al Ple que aprovi la proposta transcrita més
amunt."

Sotmesa la proposta a votació a la vista del seu resultat (8
vots a favor corresponents als consellers del Grup Popular
senyor Tadeo Florit, senyora Pons Faner, senyor Alejandre
Sintes, senyora Cabrera Rosselló, senyor Pons Anglada, senyora
Heráiz Águila, senyor Villalonga Bordes i senyora Baíllo
Vadell; 4 abstencions corresponents als consellers del Grup
Socialista, senyor Marquès Coll, senyora Caules Ameller,
senyora Gomila Carretero i senyora Petrus Melià, i el vot en
contra de la conselleria del Grup PSM Més per Menorca,
senyora Salord Ripoll), el president declarat aprovat per majoria
absoluta del nombre legal de membres de la corporació, l'acord
següent:

Primer. Aprovar la proposició de llei, l'exposició de motius i el
text articulat, que es transcriu a l'annex.

Segon. Delegar en el conseller senyor Cristóbal Huguet Sintes
i en la consellera honorable senyora Pilar Pons Faner la defensa
de la proposició davant la cambra.

Tercer. Trametre a la Mesa del Parlament els continguts del
present acord.

I perquè en tengueu coneixement i tengui els efectes que
corresponguin, estenc, segell i sign aquest certificat amb el
vistiplau de l'Hble. Sr. President en funcions del Consell Insular
de Menorca, amb les excepcions i les reserves contingudes en
l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals.

Maó, 19 de març de 2013.
Vist i plau, el president en funcions:
Luis Alejandre Sintes.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
DISPOSICIÓ ADDICIONAL NOVENA DE LA LLEI
7/2012, DE 13 DE JUNY, DE MESURES URGENTS

PER A L'ORDENACIÓ URBANÍSTICA SOSTENIBLE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La revisió del Pla Territorial de Menorca, una vegada que
arriba a la frontera de la dècada de la seva vigència, és una tasca
d'inusual complexitat, especialment pel que fa a l'anàlisi i
l'avaluació dels resultats de la seva aplicació i de la situació
social i econòmica actual, molt diferent de la de fa deu anys,
així com per l'estudi de les propostes que cal plantejar.
Precisament, aquestes circumstàncies van fer aconsellable
habilitar el Consell Insular, mitjançant la disposició addicional
novena de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per
a l'ordenació urbanística sostenible, per aprovar una norma
territorial transitòria que permetés, per una banda, establir
mesures per tal de garantir la viabilitat i l'eficàcia de l'ordenació,
i per una altra possibilitar una millor adequació d'alguns
aspectes del Pla a la nova situació de dificultats socials i
econòmiques a l'illa de Menorca.

Inicialment, la norma habilitant fixà un doble termini per a
l'aprovació de la norma territorial transitòria. Per una banda,
s'establí un termini general d'un any per elaborar-la i aprovar-la.
Per altra banda, es fixà un termini de sis mesos per a la
tramitació administrativa des de la finalització i del termini per
a alAlegacions i informes. Si aquest darrer termini té una funció
clarament garantista, atès que limita els efectes suspensius que
té l'aprovació inicial sobre el planejament vigent, el primer
termini no té una funció tan clara i, de fet, s'ha demostrat que
pot tenir efectes perversos en no donar el temps suficient per a
una anàlisi acurada de la situació i l'estudi de les mesures
adients que es vulguin adoptar.

En definitiva, no només no aporta res aquesta limitació d'un
any, sinó que pot resultar contraproduent per a la mateixa
finalitat de la norma. Per aquesta raó, es considera convenient
suprimir aquest termini i mantenir, tan sols, el que realment
aporta una garantia de seguretat jurídica sense malbaratar els
interessos generals.

D'altra banda, en la redacció de l'apartat c) del punt 2, en
referir-se a legitimar actuacions de transformació urbanística
"sempre que es trobin ordenades de forma detallada", s'ha
d'entendre que l'ordenació de detall és precisament la que
contengui la pròpia norma territorial transitòria. Per aquesta raó,
per aportar seguretat jurídica, es considera convenient donar
també una nova redacció a l'apartat c) del punt número 2.

Article únic

Es modifiquen el punt número 1 i l'apartat c) del punt
número 2 de la disposició addicional novena de la Llei 7/2012,
de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística
sostenible, que queden redactats de la manera següent:

1. De forma excepcional, es faculta el Consell Insular de
Menorca perquè pugui aprovar una norma territorial transitòria
que desplaci la regulació del Pla territorial insular i vinculi el
planejament urbanístic de l'illa. Aquesta norma s'ha de tramitar



BOPIB núm. 91 - 22 de març de 2013 4867

d'acord amb el procediment previst en aquesta disposició i
romandrà vigent fins que s'aprovi definitivament la modificació
del Pla territorial insular de Menorca.

2.c) Legitimar l'execució d'actuacions, amb els condicionants
que es prevegin, sempre que s'ordenin de forma detallada en la
mateixa norma territorial transitòria, sense que esdevengui
necessari incorporar-les al planejament urbanístic. En tot cas,
aquesta legitimació no eximeix al promotor de l'obligació
d'obtenir les autoritzacions administratives pertinents, inclosa la
tramitació ambiental que correspongui d'acord amb la legislació
vigent.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà del dia que es
publiqui al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3.7. PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

Presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la
formulació definitiva del projecte del Pla director de la
cooperació per al desenvolupament de les Illes Balears 2012-
2015. (Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans de 14 de març de 2013).

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

A la Mesa de la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.

A)
El Grup Parlamentari Popular, atenent el procediment

establert a la Llei 9/2005, de 21 de juny, de cooperació per al
desenvolupament de les Illes Balears, un cop complert el tràmit
parlamentari del Pla director de cooperació per al
desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015, presenta la
següent proposta de resolució:

Donar per aprovat el Pla director de cooperació per al
desenvolupament de les Illes Balears 2012-2015 en els termes
plantejats pel Govern de les Illes Balears.

Palma, a 14 de març de 2013.
Pel Grup Parlamentari Popular:
María José Bauzá i Alonso.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2464/13, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 3602/12, relativa a
política educativa. (Mesa de 20 de març de 2013).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
3601/12, relativa a política educativa, la moció següent.

Política educativa

Atesa la interpelAlació en matèria educativa presentada pel
Grup PSIB-PSOE de dia 12 de març de 2013.

Atès que en gairebé dos anys de gestió del sistema educatiu
de les Illes Balears del Partit Popular no s’han pres mesures per
solucionar les mancances que en matèria educativa té la nostra
comunitat autònoma.

Atès que totes les mesures preses per la Conselleria
d’Educació, Cultura i Universitats, principalment la nova
normativa elaborada, han generat, en canvi, el rebuig de tota la
comunitat educativa.

Atès que amb les condicions actuals del sistema educatiu no
serà possible arribar a un pacte educatiu de caire social ni de
caire polític.

El Grup Parlamentari Socialista presenta la següent 

Moció

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dialogar i arribar a acords amb els sindicats
docents perquè no es vegin obligats a arribar a convocar vagues.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a refer l’esborrany d’ordre de provisió dels llocs
d’inspecció accidental i acordar una nova redacció dins els
àmbits de negociació pertinents.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar l’Avantprojecte de llei de convivència i
autoritat del professorat.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar l’esborrany de Decret de tractament
integral de llengües i pactar amb la comunitat educativa
l’ensenyament de l’anglès als centres docents.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a retirar l’Avantprojecte de llei de símbols de les
Illes Balears.
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6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a reunir dins el mes d’abril de 2013 la Mesa de
Diàleg Permanent de pares i mares d’alumnes i de
l’Administració Educativa de les Illes Balears.

7. El Parlament de les Illes Balears constata les dificultats
actuals per arribar a un pacte educatiu tant social com polític.

8. El Parlament de les Illes Balears acorda deixar sense
efecte la Ponència d’estudi per tal d’assegurar la participació en
l’elaboració del Pacte per l’Educació de totes les forces
polítiques representades, així com la d’entitats i de persones
expertes que es consideri convenient, creada per acord d’aquest
parlament de dia 8 de novembre de 2011.

Palma, a 15 de març de 2013.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francina Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2092/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a gerent de
l'àrea de salut a Menorca. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2093/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a gerent de
l'àrea de salut a Menorca, 2. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2094/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a gerent de
l'àrea de salut a Menorca, 3. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2095/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a gerent de
l'àrea de salut a Menorca, 4. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2096/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a
dependència, febrer 2013. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2097/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a
interrupcions voluntàries de l'embaràs, febrer 2013. (Mesa de
20 de març de 2013).

RGE núm. 2098/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a detecció
precoç del càncer de mama, febrer 2013. (Mesa de 20 de març
de 2013).

RGE núm. 2099/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a llistes
d'espera per intervenció quirúrgica, febrer 2013. (Mesa de 20
de març de 2013).

RGE núm. 2100/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a llistes
d'espera per especialitats, febrer 2013. (Mesa de 20 de març
de 2013).

RGE núm. 2101/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Es
Fusteret, febrer 2013. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2102/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Es
Mussol, febrer 2013. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2103/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Es
Pinaret, febrer 2013. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2104/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a Centre
socioeducatiu d'incorporació social, febrer 2013. (Mesa de 20
de març de 2013).

RGE núm. 2105/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a estada a
Es Fusteret, febrer 2013. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2106/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a estada a
Es Mussol, febrer 2013. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2107/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a estada a
Es Pinaret, febrer 2013. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2108/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a estada al
Centre socioeducatiu d'incorporació social, febrer 2013. (Mesa
de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2116/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a criteris
d'hospitalització per urgències a Eivissa. (Mesa de 20 de març
de 2013).

RGE núm. 2119/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a deutes per
desplaçament i dietes de malalts. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2120/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a deutes per
desplaçament i dietes de malalts, 2. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2121/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a deutes per
desplaçament i dietes de malalts, 3. (Mesa de 20 de març de
2013).
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RGE núm. 2122/13, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a posada en
funcionament del nou hospital d'Eivissa. (Mesa de 20 de març
de 2013).

RGE núm. 2126/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2127/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (II). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2128/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (III). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2129/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (IV). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2130/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (V). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2131/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (VI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2132/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (VII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2133/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (VIII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2134/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (IX). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2135/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (X). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2136/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2137/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2138/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XIII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2139/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XIV). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2140/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XV). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2141/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XVI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2142/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XVII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2143/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XVIII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2144/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XIX). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2145/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XX). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2146/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XXI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2147/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XXII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2148/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XXIII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2149/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a volum
anual de passatgers (XXIV). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2150/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Port de les
Illes Balears: tendals, 2. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2151/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Port de les
Illes Balears: tendals, 3. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2152/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Port de les
Illes Balears: ocupació de via pública. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2153/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Port de les
Illes Balears: ocupació de via pública, 2. (Mesa de 20 de març
de 2013).

RGE núm. 2154/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Port de les
Illes Balears: ocupació de via pública, 3. (Mesa de 20 de març
de 2013).
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RGE núm. 2155/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Port de les
Illes Balears: ocupació de via pública, 4. (Mesa de 20 de març
de 2013).

RGE núm. 2156/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Port de les
Illes Balears: ocupació de via pública, 5. (Mesa de 20 de març
de 2013).

RGE núm. 2158/13, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Port de les
Illes Balears: tendals, 1. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2184/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (I). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2185/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (II). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2186/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (III). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2187/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (IV). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2188/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (V). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2189/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (VI). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2190/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (VII). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2191/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (VIII). (Mesa de 20 de març
de 2013).

RGE núm. 2192/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (IX). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2193/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (X). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2194/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (XI). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2195/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
percentatge anual de passatgers (XII). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2196/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2197/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (II). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2198/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (III). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2199/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (IV). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2200/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (V). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2201/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (VI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2202/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (VII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2203/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (VIII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2204/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (IX). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2205/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (X). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2206/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (XI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2207/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a subvenció
total per rutes (XII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2215/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments
a l'IDI. (Mesa de 20 de març de 2013).
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RGE núm. 2216/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments
a l'IDI, 2. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2217/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments
nuls al sector públic instrumental. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2218/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a acomiadaments
nuls al sector públic instrumental, 2. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2219/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desafecció del
Centre Bit d'Inca. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2238/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2239/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (II). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2240/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (III). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2241/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (IV). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2242/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (V). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2243/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (VI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2244/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (VII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2245/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (VIII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2246/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (IX). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2247/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (X). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2248/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (XI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2249/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cupó mig
anual (XII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2250/13, de l'Hble. Sra Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures de foment, impuls i difusió d'empreses d'economia
social. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2251/13, de l'Hble. Sra Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a declaració
complementària. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2252/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2253/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (II). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2254/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (III). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2255/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (IV). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2256/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (V). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2257/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (VI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2258/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (VII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2259/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (VIII). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2260/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (IX). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2261/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (X). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2262/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (XI). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2263/13, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
companyies operadores (XII). (Mesa de 20 de març de 2013).
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RGE núm. 2326/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2327/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, medi
Ambient i Territori. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2328/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2329/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Presidència.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2330/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de salut, Família i
Benestar Social. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2331/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i
Esports. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2332/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2333/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Àrea de creació
acústica (ACA). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2334/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Balear de la memòria
democràtica. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2335/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Balears a l'Exterior.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2336/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2337/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Caubet Cimera Illes
Balears Centre internacional de medicina respiratòria
avançada. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2338/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Centre d'investigació,

desenvolupament i innovació de turisme (CIDTUR). (Mesa de
20 de març de 2013).

RGE núm. 2339/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'Atenció i suport a la
dependència i promoció de l'autonomia personal de les Illes
Balears. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2340/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació d'investigació
sanitària de les Illes Balears Ramon Llull. (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2341/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació de pràctica jurídica.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2342/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació del Museu i centre
cultural de Formentera. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2343/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Es Baluard d'art
modern i contemporani. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2344/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Illes Balears per a la
innovació tecnològica. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2345/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Institut socioeducatiu
S'Estel. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2346/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Jardí Botànic de
Sóller. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2347/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Mateu Orfila
d'investigació en salut de les Illes Balears. (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2348/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació menorquina de
l'òpera. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2349/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per al Conservatori de
Música i Dansa de les Illes Balears. (Mesa de 20 de març de
2013).
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RGE núm. 2350/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per al
desenvolupament sostenible. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2351/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació per al suport i
promoció de l'esport balear Illesport. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2352/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Robert Graves. (Mesa
de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2353/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2354/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre del mar. (Mesa
de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2355/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal
d'Inca. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2356/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència balear de l'aigua i de la
qualitat ambiental. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2357/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència de cooperació
internacional de les Illes Balears. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2358/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència de qualitat universitària
de les Illes Balears (AQUIB). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2359/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència de turisme de les Illes
Balears. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2360/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Agència tributària de les Illes
Balears. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2361/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Balears Innovació Telemàtica, SA
(BITEL). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2362/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de CAIB Patrimoni. (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2363/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de la Comissió de Medi Ambient de les
Illes Balears. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2364/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Consorci de Transports de
Mallorca. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2365/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Ens Públic de Radiotelevisió de
les Illes Balears. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2366/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Escola Balear d'Administració
Pública. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2367/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Escola superior d'art dramàtic de
les Illes Balears (ESADIB). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2368/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries d'espais de Natura Balear. (Mesa de
20 de març de 2013).

RGE núm. 2369/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de FOGAIBA. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2370/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Fons de Garantia agrària i
pesquera de les Illes Balears. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2371/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de GESMA. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2372/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2373/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Gestió urbanística de Balears, SA.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2374/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries d'IATB. (Mesa de 20 de març de
2013).
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RGE núm. 2375/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries d'IBAVI. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2376/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries d'IBISEC. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2377/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Dona. (Mesa
de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2378/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2379/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Natura.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2380/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut d'Estadística de les Illes
Balears (IBESTAT). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2381/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut d'Estudis Baleàrics. (Mesa
de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2382/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial
de les Illes Balears. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2383/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut de Biologia Animal de
Balears, SA. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2384/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de l'Institut de Qualitat
Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA). (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2385/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries d'ISBA. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2386/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2387/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Palau de Congressos de Palma, SA.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2388/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Parc BIT Desenvolupament, SA.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2389/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Ports de les Illes Balears. (Mesa de
20 de març de 2013).

RGE núm. 2390/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Promocions comunitat autònoma
de les Illes Balears, SA. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2391/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Ràdio de les Illes Balears, SA.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2392/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de SEMILLA. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2393/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Servei d'Ocupació de les Illes
Balears (SOIB). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2394/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries del Servei de Salut de les Illes Balears.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2396/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries dels Serveis d'Informació territorial de
les Illes Balears, SA. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2397/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Serveis Ferroviaris de Mallorca.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2398/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Televisió de les Illes Balears, SA.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2399/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
despeses protocolAlàries de Tramvia de la Badia de Palma, SA.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2402/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a immigració a
Formentera. (Mesa de 20 de març de 2013).
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RGE núm. 2403/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a personal propi d'IB3
TV Formentera. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2404/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera (I). (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2405/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera (II). (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2406/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera (III). (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2407/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera (IV). (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2408/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera (V). (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2409/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera (VI). (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2410/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a estand de les Illes
Balears a la Fira de Berlín. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2411/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a conveni en matèria de
carreteres amb Formentera (I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2412/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a conveni en matèria de
carreteres amb Formentera (II). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2413/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a televisió digital a l'illa
de Formentera. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2414/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a conveni en matèria de
carreteres amb Formentera. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2415/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a planta elèctrica de
Gesa-Endesa a Formentera. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2416/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a reunions del conseller
de Turisme amb els consells (I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2417/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a reunions del conseller
de Turisme amb els consells (II). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2418/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a descompte de residents
(I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2419/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a descompte de residents
(I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2420/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a integració social de les
persones immigrades. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2421/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a ajudes a clubs
esportius de Formentera (I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2422/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a ajudes a clubs
esportius de Formentera (II). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2443/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (I). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2444/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (II). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2445/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (III). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2446/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (IV). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2447/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (V). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2448/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (VI). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2449/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (VII). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2450/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (VIII). (Mesa de 20 de març de
2013).
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RGE núm. 2451/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (IX). (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2452/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (X). (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2453/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària individual (XI). (Mesa de 20 de març de
2013).

Palma, a 20 de març 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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Gerent de l'Àrea de Salut de Menorca

Quin criteri ha seguit la Conselleria de Salut per nomenar el
Sr. Manuel Yebra gerent de l'Àrea de Salut de Menorca?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Gerent de l'Àrea de Salut de Menorca, 2

Dins a l'actualitat els gerents de l'Àrea de Salut de Menorca
havien estat funcionaris del nivell A vinculats al món de la
sanitat. Compleix amb aquests requisits el Sr. Manuel Yebra?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Gerent de l'Àrea de Salut de Menorca,3

Li sembla lògic al conseller de Salut que a la pàgina web del
Servei de Salut de Menorca, a l'apartat de notícies on s'informa
del nomenament del nou gerent, s'exposi un currículum del Sr.
Manuel Yebra en el qual es diu que "va ser regidor de
l'Ajuntament de Maó pel Partit Popular"?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Gerent de l'Àrea de Salut de Menorca,4

Pot garantir el conseller de Salut que el nomenament del
gerent de l'Àrea de Salut de Menorca té el reconeixement i
l'acceptació de l'equip mèdic i hospitalari necessari per fer front
a la complicada situació de l'àrea?

Palma, a 11 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Dependència, febrer 2013

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de febrer de 2013?

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de febrer de 2013?

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes de febrer de
2013?

De la quantia total de la nòmina de febrer de 2013 de l'ajuda
econòmica de dependència, quina part correspon a
endarreriments?
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Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència del mes de febrer de 2013?

Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d'atenció a la dependència el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Interrupcions voluntàries de l'embaràs, febrer 2013

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de febrer de 2013?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el
mes de febrer de 2013 que hagin de ser abonades per l'ibsalut?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Detecció precoç del càncer de mama, febrer 2013

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de Detecció precoç del càncer de mana, s'han registrat
el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera per a intervenció quirúrgica, febrer 2013

Quin és el nombre de pacients esperant més de 180 dies una
intervenció quirúrgica, a data d'1 de febrer de 2013,
especificant-ho per hospitals?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Llistes d'espera per especialitats, febrer 2013

Quin és el nombre de pacients esperant més de 180 dies, a
data d'1 de febrer de 2013, per a les especialitats mèdiques
següents: traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i
urologia?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Es Fusteret, febrer 2013

Quants de menors han estat ingressats el mes de febrer de
2013 i amb quina mesura judicial al centre Es Fusteret? Detall
per setmana.

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
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Es Mussol, febrer 2013

Quants de menors han estat ingressats el mes de febrer de
2013 i amb quina mesura judicial al centre Es Mussol? Detall
per setmana.

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Es Pinaret, febrer 2013

Quants de menors han estat ingressats el mes de febrer de
2013 i amb quina mesura judicial al centre Es Pinaret? Detall
per setmana.

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Centre socioeducatiu d'incorporació social, febrer 2013

Quants de menors han estat ingressats el mes de febrer de
2013 i amb quina mesura judicial al Centre socioeducatiu
d'incorporació social? Detall per setmana.

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Estada a Es Fusteret, febrer 2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Fusteret durant el mes de febrer de 2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Estada a Es Mussol, febrer 2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de febrer de 2013?.

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Estada a Es Pinaret, febrer 2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de febrer de 2013?.

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Estada al Centre socioeducatiu d'incorporació social, febrer
2013

Quina ha estat l'estada més alta de joves Centre
socioeducatiu d'incorporació social durant el mes de febrer de
2013?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Criteris d'hospitalització per urgències a Eivissa

Quan es produeix una urgència mèdica a l'illa d'Eivissa,
quins criteris es fan servir per decidir si la persona malalta o
accidentada ha de ser conduïda a l'Hospital de Can Misses o a
la Policlínica del Rosario?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Deutes per desplaçament i dietes de malalts

Quina és la quantitat global, a data de la formulació de la
pregunta, de deutes per desplaçament i dietes de malalts des
d'Eivissa, Formentera i Menorca?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Deutes per desplaçament i dietes de malalts, 2

Des de quan es deuen els diners de desplaçament  dietes dels
malalts d'Eivissa, Formentera i Menorca?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Deutes per desplaçament i dietes de malalts, 3

Quan pensa saldar la Conselleria els deutes endarrerits per
desplaçaments i dietes als malalts d'Eivissa, Formentera i
Menorca?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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 a la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Posada en funcionament del nou Hospital d'Eivissa

El conseller ha anunciat que les obres del nou Hospital
d'Eivissa s'hauran acabat a finals de 2013, quan preveu l'entrada
en funcionament?

Palma, a 11 de març de 2013.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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.

Volum anual de passatgers (I)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Menorca/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Volum anual de passatgers (II)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Menorca/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (III)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Menorca/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (IV)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Menorca/Palma l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (V)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Menorca/Eivissa l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (VI)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Eivissa/Palma l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (VII)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Eivissa/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (VIII)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Eivissa/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Volum anual de passatgers (IX)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Eivissa/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (X)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Palma/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XI)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Palma/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XII)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers per a la ruta Palma/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XIII)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Menorca/Barcelona l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XIV)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balear a la ruta Menorca/Madrid l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XV)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Menorca/València l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XVI)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Menorca/Palma l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XVII)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Menorca/Eivissa l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XVIII)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Eivissa/Palma l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XIX)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Eivissa/Barcelona l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XX)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Eivissa/Madrid l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XXI)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Eivissa/València l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XXII)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Palma/Barcelona l'any
2012?
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Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XXIII)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Palma/Madrid l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Volum anual de passatgers (XXIV)

Quin és el volum desglossat per temporada IATA de
passatgers residents a Balears a la ruta Palma/València l'any
2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Ports de les Illes Balears, tendals, 2

Quin és el contingut de la norma que regeix les condicions
per autoritzar tendals fixos i no fixos als ports gestionats per
Ports de les Illes Balears?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Ports de les Illes Balears, tendals, 3

En quines condicions va autoritzar Ports de les Illes Balears
els tendals fixos instalAlats al Port de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Ports de les Illes Balears, ocupació de via pública

Quina norma regeix les condicions per autoritzar l'ocupació
de la via pública als ports gestionats per Ports de les Illes
Balears?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Ports de les Illes Balears, ocupació de via pública, 2

Quin és el contingut de la norma regeix les condicions per
autoritzar l'ocupació de la via pública als ports gestionats per
Ports de les Illes Balears?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme i Esports del
Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud
de resposta escrita.

Ports de les Illes Balears, ocupació de via pública,3

En quines condicions va autoritzar Ports de les Illes Balears
l'ocupació de la via pública al Port de Ciutadella de Menorca?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Ports de les Illes Balears, ocupació de via pública, 4

De qui és la responsabilitat de vigilar i fer complir
l'ocupació de la via pública, amb cadires, tendals, etc., a l'espai
gestionat per Ports de les Illes Balears?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ports de les Illes Balears, ocupació de via pública, 5

De qui és la responsabilitat de vigilar i fer complir
l'ocupació de la via pública, amb cadires, tendals, etc., a l'espai
del Port de Ciutadella de Menorca, gestionat per Ports de les
Illes Balears?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Ports de les Illes Balears, tendals, 1

Quina norma regeix les condicions per autoritzar tendals
fixos i no fixos als ports gestionats per Ports de les Illes
Balears?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

Percentatge anual de passatgers (I)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Menorca/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Percentatge anual de passatgers (II)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Menorca/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Percentatge anual de passatgers (III)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Menorca/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Percentatge anual de passatgers (IV)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Menorca/Palma l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Percentatge anual de passatgers (V)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Menorca/Eivissa l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Percentatge anual de passatgers (VI)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Eivissa/Palma l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Percentatge anual de passatgers (VII)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Eivissa/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Percentatge anual de passatgers (VIII)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Eivissa/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Percentatge anual de passatgers (IX)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Eivissa/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Percentatge anual de passatgers (X)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Palma/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Percentatge anual de passatgers (XI)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Palma/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Percentatge anual de passatgers (XII)

Quin és el percentatge anual i per temporada IATA de
passatgers residents a Balears subvencionats a la ruta
Palma/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Subvenció total per rutes (I)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Menorca/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Subvenció total per rutes (II)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Menorca/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Subvenció total per rutes (III)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Menorca/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Subvenció total per rutes (IV)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Menorca/Palma l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Subvenció total per rutes (V)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Menorca/Eivissa l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Subvenció total per rutes (VI)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Eivissa/Palma l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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

Subvenció total per rutes (VII)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Eivissa/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Subvenció total per rutes (VIII)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Eivissa/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Subvenció total per rutes (IX)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Eivissa/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Subvenció total per rutes (X)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Palma/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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.

Subvenció total per rutes (XI)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Palma/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.
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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.

Subvenció total per rutes (XII)

Quina és la quantitat total de la subvenció per any i
temporada IATA per a la ruta Palma/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

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 a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a l'IDI

Quants acomiadaments efectuats pel Govern en aquesta
legislatura han estat declarats nuls pels tribunals a l'IDI?

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

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 a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments a l'IDI, 2

Què costaran al Govern els acomiadaments declarats nuls a
l'IDI?

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

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 a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments nuls al sector públic instrumental

Quants acomiadaments han estat declarats nuls en el total
del sector públic instrumental de la CAIB dels efectuats en
aquesta legislatura?

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

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 a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Acomiadaments nuls al sector públic instrumental, 2

Què costarà al Govern el total d'acomiadaments del sector
públic instrumental de la CAIB?

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

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 a la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Desafecció del Centre Bit d'Inca

S'ha publicat al BOIB de 2 de març la resolució per
desafectar diversos immobles de la CAIB, entre d'altres el
Centre Bit d'Inca. Renuncia la conselleria a mantenir el Centre
Bit d'Inca com a viver d'emprenedors?

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CI)
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.

Cupó mig anual (I)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Menorca/Barcelona l'any 2012?
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Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CJ)
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.

Cupó mig anual (II)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Menorca/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CK)
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.

Cupó mig anual (III)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Menorca/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CL)
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.

Cupó mig anual (IV)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Menorca/Palma l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CM)
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.

Cupó mig anual (V)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Eivissa/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CN)
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.

Cupó mig anual (VI)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Eivissa/Palma l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CO)
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.

Cupó mig anual (VII)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Eivissa/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CP)
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.
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Cupó mig anual (VIII)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Eivissa/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CQ)
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.

Cupó mig anual (IX)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Palma/Barcelona l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CR)
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.

Cupó mig anual (X)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Palma/Madrid l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CS)
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.

Cupó mig anual (XI)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Palma/València l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CT)
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.

Cupó mig anual (XII)

Quin és el cupó mig anual i temporada IATA per a la ruta
Menorca/Eivissa l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CU)
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.

Mesures de foment, impuls i difusió d'empreses d'economia
social

Ens pot indicar el detall de les mesures de foment, impuls i
difusió per tal que les empreses d'economia social i el seu model
productiu puguin consolidar-se i créixer a la nostra comunitat
autònoma?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Declaració complementària

En quina data va presentar el president Bauzá la declaració
complementària de béns patrimonials?

Palma, a 12 de març de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CX)
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.
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Companyies operadores (I)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Menorca/Barcelona per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CY)
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.

Companyies operadores (II)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Menorca/Madrid per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

CZ)
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.

Companyies operadores (III)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Menorca/València per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DA)
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.

Companyies operadores (IV)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Menorca/Palma per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DB)
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.

Companyies operadores (V)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Menorca/Eivissa per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DC)
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.

Companyies operadores (VI)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Eivissa/Palma per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DD)
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.

Companyies operadores (VII)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Eivissa/Barcelona per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DE)
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.
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Companyies operadores (VIII)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Eivissa/Madrid per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DF)
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.

Companyies operadores (IX)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Eivissa/València per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DG)
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.

Companyies operadores (X)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Palma/Barcelona per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DH)
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.

Companyies operadores (XI)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Palma/Madrid per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DI)
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.

Companyies operadores (XII)

Quines són les companyies operadores a la ruta
Palma/València per temporada IATA l'any 2012?

Palma, a 12 de març de 2013.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DJ)
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.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Administracions
Públiques

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Administracions Públiques de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DK)
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.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de l'any
2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DL)
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.
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Despeses protocolAlàries de la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DM)
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.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Presidència

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Presidència de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DN)
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.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Salut, Família i Benestar Social de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DO)
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.

Despeses protocolAlàries de la Conselleria de Turisme i Esports

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de Turisme i Esports de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DP)
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.

Despeses protocolAlàries de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Conselleria de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DQ)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació ACA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DR)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Balear de la Memòria
Democràtica

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Balear de la Memòria Democràtica de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DS)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Balears a l'Exterior

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Balears a l'Exterior de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DT)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Banc de Sang i Teixits

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears de l'any
2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DU)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Caubet Cimera

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Caubet Cimera Illes Balears, Centre internacional de
medicina respiratòria avançada de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DV)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació CIDTUR

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Centre d'investigació, desenvolupament i innovació
del Turisme (CIDTUR) de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DX)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació d'Atenció i suport a la
dependència i promoció de l'autonomia personal

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació d'Atenció i suport a la dependència i promoció de
l'autonomia personal de les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DY)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació d'Investigació sanitària
Ramon Llull

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació d'Investigació sanitària de les Illes balears Ramon
Llull de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

DZ)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació de Pràctica Jurídica

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació de Pràctica Jurídica de l'any 2012?
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Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EA)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació del Museu i Centre
cultural de Formentera

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació del Museu i Centre cultural de Formentera de l'any
2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EB)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Es Baluard, Museu d'art
modern i contemporani 

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Es Baluard, Museu d'art modern i contemporani de
l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EC)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Illes Balears per a la
innovació tecnològica

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Illes Balears per a la innovació tecnològica de l'any
2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ED)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Institut socioeducatiu
S'Estel

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EE)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Jardí Botànic de Sóller

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Jardí Botànic de Sóller de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EF)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Mateu Orfila
d'investigació en salut

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Mateu Orfila d'investigació en salut de les Illes
Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EG)
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.
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Despeses protocolAlàries de la Fundació Menorquina de l'Òpera

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Menorquina de l'Òpera de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EH)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació per al Conservatori de
Música i Dansa

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació per al Conservatori de Música i Dansa de les Illes
Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EI)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació per al desenvolupament
sostenible

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació per al desenvolupament sostenible de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EJ)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Illesport

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació per al suport i promoció de l'esport balear, Illesport de
l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EK)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Robert Graves

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Robert Graves de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EL)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Santuari de Lluc

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Santuari de Lluc de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EM)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre del Mar

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Teatre del Mar de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EN)
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.

Despeses protocolAlàries de la Fundació Teatre Principal d'Inca

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Fundació Teatre Principal d'Inca de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EO)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Agència Balear de l'Aigua i de la
Qualitat Ambiental

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
Balear de l'Aigua i de la Qualitat Ambiental de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EP)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Agència de Cooperació

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
de Cooperació de les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EQ)
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.

Despeses protocolAlàries de l'AQUIB

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
de Qualitat Universitària de les Illes Balears (AQUIB)de l'any
2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ER)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Agència de Turisme

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
de Turisme de les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ES)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Agència Tributària

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Agència
Tributària de les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

ET)
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.

Despeses protocolAlàries de BITEL

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Balears
Innovació Telemàtica, SA (BITEL) de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EU)
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.

Despeses protocolAlàries de CAIB Patrimoni

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de CAIB
Patrimoni, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EV)
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.

Despeses protocolAlàries de la Comissió de Medi Ambient

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de la
Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EW)
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.

Despeses protocolAlàries de Consorci de Transports de Mallorca

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Consorci
de Transports de Mallorca de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despeses protocolAlàries de d'EPRTVIB

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

EZ)
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.

Despeses protocolAlàries de l'EBAP

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Escola
Balear d'Administració Pública de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FA)
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.

Despeses protocolAlàries d'ESADIB

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Escola
Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) de l'any
2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FB)
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.

Despeses protocolAlàries d'Espais de Natura Balear

Quina és la relació de despeses protocolAlàries d'Espais de
Natura Balear de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FC)
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.

Despeses protocolAlàries de FOGAIBA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de FOGAIBA
de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FD)
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.

Despeses protocolAlàries del Fons de Garantia Agrària i
Pesquera

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Fons de
Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FE)
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.

Despeses protocolAlàries de GESMA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de GESMA
de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FF)
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.

Despeses protocolAlàries de GEIBSAU

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FG)
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.

Despeses protocolAlàries de Gestió Urbanística de Balears, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Gestió
Urbanística de Balears, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FH)
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.

Despeses protocolAlàries d'IATB

Quina és la relació de despeses protocolAlàries d'IATB de
l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FI)
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.

Despeses protocolAlàries d'IBAVI

Quina és la relació de despeses protocolAlàries d'IBAVI de
l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FJ)
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.

Despeses protocolAlàries d'IBISEC

Quina és la relació de despeses protocolAlàries d'IBISEC de
l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FK)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Dona

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de la Dona de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FL)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de la Joventut

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de la Joventut de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FM)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Institut Balear de Natura

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
Balear de Natura de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FN)
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.

Despeses protocolAlàries d'IBESTAT

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FO)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Institut d'Estudis Baleàrics

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
d'Estudis Baleàrics de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí. 

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FP)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Institut d'Innovació Empresarial

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut
d'Innovació Empresarial de les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FQ)
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.

Despeses protocolAlàries de l'Institut de Biologia Animal, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut de
Biologia Animal, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FR)
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.

Despeses protocolAlàries de l'IQUA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de l'Institut de
Qualitat Agroalimentària de les Illes Balears (IQUA) de l'any
2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FS)
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.

Despeses protocolAlàries d'ISBA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries d'ISBA de
l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FT)
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.

Despeses protocolAlàries de Multimèdia de les Illes Balears, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
Multimèdia de les Illes Balears, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FU)
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.

Despeses protocolAlàries de Palau de Congressos de Palma, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Palau de
Congressos de Palma, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FV)
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.

Despeses protocolAlàries de Parc Bit Desenvolupament, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Parc Bit
Desenvolupament, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FX)
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.

Despeses protocolAlàries de Ports

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Ports de
les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.



4902 BOPIB núm. 91 - 22 de març de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

FY)
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.

Despeses protocolAlàries de Promocions Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
Promocions Comunitat Autònoma, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despeses protocolAlàries de Ràdio de les Illes Balears, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Ràdio de
les Illes Balears, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GA)
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.

Despeses protocolAlàries de SEMILLA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de SEMILLA
de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GB)
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.

Despeses protocolAlàries del SOIB

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Servei
d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GC)
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.

Despeses protocolAlàries del Servei de Salut

Quina és la relació de despeses protocolAlàries del Servei de
Salut de les Illes Balears de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GD)
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.

Despeses protocolAlàries de Serveis d'Informació Territorial de
les Illes Balears, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis
d'Informació Territorial de les Illes Balears, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GE)
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.

Despeses protocolAlàries d'SFM

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Serveis
Ferroviaris de Mallorca de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Despeses protocolAlàries de Televisió de les Illes Balears, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Televisió
de les Illes Balears, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GG)
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.

Despeses protocolAlàries de Tramvia de la Badia de Palma, SA

Quina és la relació de despeses protocolAlàries de Tramvia
de la Badia de Palma, SA de l'any 2012?

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GH)
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.

Immigració a Formentera

Quines són les mesures que impulsa el Govern de les Illes
Balears en matèria d'immigració a Formentera?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GI)
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 escrita.

Personal propi d'IB3TV a Formentera

Quina és la plantilla actual de personal propi d'IB3 Televisió
a Formentera?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GJ)
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.

Desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (I)

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera a Mallorca durant l'any
2013?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GK)
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.

Desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (II)

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de Formentera a Eivissa durant l'any
2013?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GL)
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.

Desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (III)

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Formentera l'any 2012 s'han desplaçat a través de les ajudes del
Govern de les Illes Balears, a l'illa de Mallorca per assistir a
l'hospital de referència per a la consulta d'un especialista o per
l'aplicació d'un tractament?
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Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GM)
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.

Desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (IV)

Quantes persones (malalts i acompanyants per separat) de
Formentera l'any 2012 s'han desplaçat a través de les ajudes del
Govern de les Illes Balears, a l'illa d'Eivissa per assistir a
l'Hospital de Can Misses per a la consulta d'un especialista o per
l'aplicació d'un tractament?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GN)
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.

Desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (V)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de l'illa de Formentera a Mallorca
durant l'any 2012 per a la consulta d'un especialista o per a
l'aplicació d'un tractament?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GO)
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.

Desplaçaments de malalts i acompanyants de Formentera (VI)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de l'illa de Formentera a Eivissa
durant l'any 2012 per a la consulta d'un especialista o per a
l'aplicació d'un tractament?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GP)
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.

Estand de les Illes Balears a la Fira de Berlín

Quin ha estat el cost de l'estand de les Illes Balears a la Fira
de Berlín?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GQ)
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.

Conveni en matèria de carreteres amb Formentera (I)

Tenen ja una data aproximada per a la signatura del conveni
en matèria de carreteres amb el Consell Insular de Formentera?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GR)
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.

Conveni en matèria de carreteres amb Formentera (II)

A què obeeix que no s'hagi signat el conveni en matèria de
carreteres amb el Consell Insular de Formentera?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GS)
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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Televisió digital a l'illa de Formentera

Quan està prevista l'engegada del repetidor de TDT a Sant
Ferran, així com la revisió del servei actual de la televisió
digital a l'illa de Formentera?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GT)
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.

Conveni en matèria de carreteres amb Formentera

Tenen ja una data aproximada per a la signatura del conveni
en matèria de carreteres amb el Consell Insular de Formentera?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GU)
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.

Planta elèctrica de Gesa-Endesa a Formentera

En quina fase es troba el projecte de renovació de la planta
elèctrica de Gesa-Endesa a Formentera?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GV)
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.

Reunions del conseller de turisme amb els consells (I)

En quines dates ha mantingut reunions o contactes formals
el conseller de Turisme i Esports amb els consellers de turisme
de les diferents illes -Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca-
(junts i per separat) aquest any 2013?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GW)
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.

Reunions del conseller de turisme amb els consells (II)

En quines dates ha mantingut reunions o contactes formals
el conseller de Turisme i Esports amb els consellers de turisme
de les diferents illes -Formentera, Eivissa, Menorca i Mallorca-
(junts i per separat) l'any 2012?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GY)
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.

Descompte de residents  (I)

Quin és l'estat de liquidació dels pagaments a les navilieres
en concepte de descompte de residents? Si n'és el cas, quantitats
pendents de cobrament a fins 31 de desembre de 2012.

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

GZ)
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.

Descompte de residents  (I)

Quines són les quantitats rebudes per les navilieres que
operen entre Eivissa i Formentera en concepte de resident per
part del Govern balear, desglossades per naviliera des de l'1 de
juny de 2012 a febrer de 2013?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.



4906 BOPIB núm. 91 - 22 de març de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HA)
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.

Integració social de les persones immigrades

Quin és la quantia que rebrà el municipi de Formentera via
conveni amb el Govern de les Illes Balears en concepte
d'integració social de les persones immigrades per a l'any 2013?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HB)
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.

Ajudes a clubs esportius de Formentera  (I)

Quines ajudes ha atorgat el Govern de les Illes Balears
durant l'any 2012 als clubs esportius de Formentera per la seva
participació en categoria nacional?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HC)
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.

Ajudes a clubs esportius de Formentera  (II)

Quina és l'aportació del Govern de les Illes Balears a les
entitats esportives, detallada per entitats o administració
beneficiada durant el 2012?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (I)

Per quin motiu es va suspendre el primer concurs per al
subministrament de la nova targeta sanitària individual del
Servei de Salut de les Illes Balears de 2012?

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (II)

Quin desglossament tenia el cost de l'elaboració de la targeta
sanitària individual l'any 2010?

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (III)

Quin desglossament tenia el cost de l'elaboració de la targeta
sanitària individual l'any 2011?

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

HG)
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.
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Nova targeta sanitària individual (IV)

Quin desglossament tenia el cost de l'elaboració de la targeta
sanitària individual l'any 2012

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (V)

Quin desglossament té el cost de l'elaboració de la targeta
sanitària individual l'any 2013?

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (VI)

Quan pensa el Govern donar la nova targeta sanitària
individual?

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (VII)

Què ha recaptat el Govern de les Illes Balears per l'emissió
de la nova targeta sanitària individual des de dia 1 de gener de
2012 fins dia 28 de febrer de 2013?

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (VIII)

Quantitats econòmiques que ha recaptat el Govern de les
Illes Balears per l'emissió de la nova targeta sanitària individual
des de dia 1 de gener de 2012 fins dia 28 de febrer de 2013,
desglossades per mes.

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (IX)

Quantitats econòmiques que ha recaptat el Govern de les
Illes Balears per l'emissió de la nova targeta sanitària individual
des de dia 1 de gener de 2012 fins dia 28 de febrer de 2013,
desglossades per les diverses situacions (famílies nombroses,
renovacions per pèrdues, avançaments, etc.).

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (X)

Quantes targetes sanitàries individuals han estat anulAlades
des de dia 1 de setembre de 2012 fins dia 28 de febrer de 2013,
per donar compliment al RD llei 16/2012?

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.



4908 BOPIB núm. 91 - 22 de març de 2013

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova targeta sanitària individual (XI)

Quantes targetes sanitàries individuals han estat anulAlades
des de dia 1 de setembre de 2012 fins dia 28 de febrer de 2013,
per donar compliment al RD llei 16/2012, desglossades per
centre de salut de les Illes Balears?

Palma, a 14 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2889/13, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a política a
les aules. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2890/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a doblers del
pressupost destinat a l'Administració de l'Estat. (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2915/13, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a Pla d'internacionalització 2013. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2916/13, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a nova línia de metro. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2917/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
proves lliures de batxillerat. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2918/13, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a control del
trànsit a Gabellí Petit. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2919/13, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a unificació
d'expedients d'activitats i obres. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2920/13, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel J. Martí
i Ballester, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència a la Fira de Moscou. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2921/13, de l'Hble. Sra. Diputada Carolina
Torres i Cabañero, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
titulacions implantades arran de l'espai universitari europeu.
(Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2922/13, de l'Hble. Sr. Diputat José Mª Camps
i Buenaventura, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
biennal de l'aeroport de Menorca. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2923/13, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificacions de la Llei de comerç. (Mesa de 20 de
març de 2013).

RGE núm. 2924/13, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
no-presentació de declaracions en el registre d'interessos i
activitats i en el Registre de patrimoni del Govern de les Illes
Balears. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2925/13, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a deixar de dispensar vacunes. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2926/13, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nova llei d'imposts. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2927/13, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
flexibilització dels objectius de dèficit. (Mesa de 20 de març de
2013).

RGE núm. 2928/13, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a polítiques
en matèria de salut pública. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2929/13, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a funcions
executives. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2930/13, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millora de
la connectivitat fora de temporada alta. (Mesa de 20 de març
de 2013).

RGE núm. 2931/13, de l'Hble. Sra. Margalida Font i
Aguiló, diputada no adscrita, relativa a FP a Formentera i
Eivissa. (Mesa de 20 de març de 2013).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Quines actuacions pensa prendre la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats respecte de la denúncia del Grup
Parlamentari Popular relativa que hi ha 2.000 professors que fan
política a les aules?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

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.

Doblers del pressupost destinats a l'Administració de l'Estat

Com valora el Sr. President el fet que més de 2.000 milions
d'euros del pressupost de la comunitat autònoma de les Illes
Balears per a 2012 s'hagin destinat a l'Administració de l'Estat?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla d'internacionalització 2013

Quines són les línies generals del Pla d'internacionalització
2013?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova línia de metro

En què consisteix la nova línia de metro posada en marxa
per Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM)?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Proves lliures de batxillerat

Com valora el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
les proves lliures de batxillerat que s'han convocat per primer
cop aquest any?

Palma, a 19 de març de 2013.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

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.

Control del trànsit a Gabellí Petit

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
en relació amb el control de trànsit al voltant de la finca pública
de Gabellí Petit quan brollen les Fonts Ufanes?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

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.

Unificació d'expedients d'activitats i obres

Com valora el conseller d'Administracions Públiques que les
Illes Balears es converteixin en la primera comunitat autònoma
on els expedients d'activitats i d'obres s'unifiquen en un de sol?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assistència a la Fira de Moscou

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Turisme de
l'assistència a la Fira de Moscou?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Gabriel J. Martí i Ballester.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Titulacions implantades arran de l'Espai universitari europeu

Atès que l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes
Balears té entre els seus objectius fer el seguiment de les
titulacions implantades arran de l'Espai universitari europeu,
quina valoració fa el conseller d'Educació, Cultura i Universitats
del procés d'implantació de les referides titulacions tant de grau
com de màster?

Palma, a 19 de març de 2013.
La diputada:
Carolina Torres i Cabañero.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Pla biennal a l'aeroport de Menorca

Sr. Conseller de Turisme i Esports, ens pot explicar el
contingut del Pla biennal de l'aeroport de Menorca aprovat
recentment pel Comitè de desenvolupament de rutes?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
José Mª Camps i Buenaventura.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Modificacions de la Llei de comerç

Incorporarà el Govern de les Illes Balears modificacions a
la Llei de comerç per tal d'evitar que Menorca no pateixi un
tractament injust en l'aplicació de l'impost a les grans
superfícies?

Palma, a 19 de març de 2013.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

No-presentació de declaracions en el Registre d'interessos i
activitats i en el Registre de patrimoni del Govern de les Illes
Balears

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears en relació
amb la no-presentació per part de les persones obligades, de les
corresponents declaracions que han de figurar al Registre
d'interessos i activitats i al Registre de patrimoni del Govern de
les Illes Balears?

Palma, a 19 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

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.

Deixar de dispensar vacunes

Sr. Conseller, com valora l'acord pres pel qual la sanitat
pública deixarà de dispensar quatre vacunes infantils?

Palma, a 19 de març de 2013.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nova llei d'imposts

Pensa el Sr. President que la nova llei d'imposts afavorirà el
creixement econòmic a les Illes Balears?

Palma, a 19 de març de 2013.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Flexibilització dels objectius de dèficit

Ha defensar el Govern de les Illes Balears la flexibilització
dels objectius de dèficit en el Consell de Política fiscal i
financera del passat dijous?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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.

Polítiques en matèria de salut pública

Pensa el Sr. Conseller de Salut, Família i Benestar Social
que la seva política dóna garanties suficients als ciutadans de les
Illes Balears en matèria de salut pública?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcions executives

Considera el Govern que la Presidència de les Illes Balears
és compatible amb no exercir competències executives?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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.

Millora de la connectivitat fora de temporada alta

Quines accions de millora de la connectivitat ha portat a
terme per poder augmentar l'arribada de turistes durant els
mesos de fora de temporada alta?

Palma, a 19 de març de 2013.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

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

FP a Formentera i Eivissa

Quina valoració fa el conseller d'Educació sobre l'FP a
Formentera i Eivissa?

Palma, a 20 de març de 2013.
La diputada:
Margalida Font i Aguiló.
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3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2465/13, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
d'assistència psicològica a les víctimes d'emergències, a
contestar davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals (Mesa de 20 de març de 2013).

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Servei d'assistència psicològica a les víctimes d'emergències

Per què ha deixat de prestar el Govern de les Illes Balears el
servei d'assistència psicològica a les víctimes d'emergències?

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2265/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a negociació de les perspectives financeres (PPFF)
2014-2020 (marc financer plurianual) a la Unió Europea (UE)
i en particular les polítiques de cohesió, amb tramitació davant
la Comissió d'Economia. (Mesa de 20 de març de 2013).

RGE núm. 2266/13, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a execució immediata de les inversions estatutàries,
amb tramitació davant la Comissió d'Economia. (Mesa de 20
de març de 2013).

RGE núm. 2400/13, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a aporta per tecnologia pionera com a eina per
promocionar el turisme, amb tramitació davant la Comissió de
Turisme. (Mesa de 20 de març de 2013).

Palma, a 20 de març 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 d'Economia.

Negociació de les Perspectives Financeres (PPFF) 2014 - 2020
(Marco Financer Plurianual) en la Unió Europea (UE), i en
particular les polítiques de cohesió

Exposició de motius

El debat sobre el futur del pressupost de la Unió Europea
(UE) durant els anys 2014-2020, les anomenades Perspectives
Financeres (PPFF), tant en relació amb la seva grandària i
estructura (Marco Financer Plurianual 2014-2020), sobre les
seves modalitats de treball (Acord Interinstitucional) i sobre el
seu finançament (recursos propis) és absolutament crucial per
al futur del projecte europeu i dels seus ciutadans.

Aquest debat no pot desconnectar-se del debat sobre la
política econòmica adequada que la UE en el seu conjunt
necessita per sortir de la crisi, lliurar-se del fals fonamentalisme
de l'austeritat, tornar a créixer i crear ocupació i aconseguir els
objectius de l'Estratègia Europa 2020.

El Grup Parlamentari Socialista està profundament
preocupat davant l'evidència que els efectes de la crisi
econòmica estan destruint els entramats bàsics de la nostra
societat. Aquesta preocupació l'hem expressada en infinitat
d'ocasions, tant al nostre país en tots els nivells en els quals els
socialistes espanyols del PSOE estem representats -local,
autonòmic, nacional- com a escala europea a través del grup
parlamentari Socialistes and Demòcrates al Parlament Europeu.

Els socialistes no creiem en el pensament únic que la dreta
espanyola i europea ens intenten imposar, el de l'austeritat
econòmica com a únic camí per sortir de l'actual crisi
econòmica i financera.

A escala europea, en el conjunt de la Unió, la inversió ve
caient des de 1992, tendència que s'ha agreujat des de l'inici de
la crisi (2,8% del PIB en 2009 enfront de 2,3% en 2011).
Aquesta tendència ha de revertir-se amb la finalitat de retornar
el rumb a l'economia de la UE i apostar d'una vegada per
sempre pel creixement econòmic basat en els sectors capaços de
garantir ocupació estable i de qualitat, un model de creixement
que pugui donar suport al model de benestar europeu, el Model
Social Europeu, i un futur de prosperitat i justícia social.

En aquest sentit, el pressupost de la UE pot i ha de ser un
important instrument de política anticíclica. Retallar en aquest
moment el pressupost de la UE provocaria una disminució
dràstica de la despesa pública en molts estats membres,
contribuint a aprofundir la crisi i retardar la seva superació.
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Des del PSOE creiem que el pressupost de la UE ha de ser
una eina per coordinar i millorar els esforços nacionals i
catalitzar des d'Europa inversions orientades al futur, en capital
humà i educació, a favor d'una societat basada en el
coneixement, a favor de les infraestructures, la recerca, la
innovació, les PIME i les noves tecnologies verdes. Els estats
membres no poden aconseguir per si sols aquests objectius com
hem comprovat en els últims anys, no només de profunda crisi
sinó també, per exemple, després del demostrat fracàs de
l'anomenada Estratègia de Lisboa 2000-2010 durant una etapa
de clar creixement econòmic.

Europa no pot tornar fracassar en aquest objectiu perquè
això descavalcaria definitivament la Unió del lideratge global
com la societat més desenvolupada i amb més benestar social,
cohesionada, i capaç de generar ocupació d'alta qualitat.

Per aquesta raó ni la Unió en el seu conjunt ni molt menys
Espanya poden permetre's el luxe de perdre el debat sobre el
pressupost de la UE per al període 2014-2020 per aconseguir
que aquestes noves Perspectives Financeres contribueixin a
aconseguir un enfortiment de la "governança" econòmica
europea i la realització de l'estratègia UE-2020 per a un
creixement intelAligent, sostenible i integrador.

Estem convençuts que el Govern espanyol, en el marc del
procés de revisió de les Perspectives Financeres de la Unió
Europa, de reforma del sistema de recursos propis i de les
reformes de les polítiques de cohesió i agrària comuna, i ara
més que mai després del fracàs i la falta d'acord del Consell
Europeu extraordinari del passat 22 i 23 de novembre de 2012
que va debatre de manera monogràfica aquesta qüestió, ha de
seguir els objectius que desenvolupem a continuació per definir
i tancar l'estratègia de negociació i aconseguir un enteniment en
2013 encara que no a qualsevol preu, doncs seria inacceptable
qualsevol reducció de recursos que impedeixin desenvolupar
estratègies de creixement per al proper període.

El Grup Parlamentari Socialista considera que amb l'objecte
de reforçar la posició negociadora del Govern és necessari
renovar el compromís aconseguit per tots els grups
parlamentaris al final de l'anterior legislatura, actualitzant el seu
contingut per aconseguir que els interessos del nostre país i de
la mateixa Unió Europea siguin defensats com correspon en la
fase final d'aprovació del nou Marco Financer Plurianual
2014-2020.

Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya que el finançament de la política de cohesió, els Fons
de desenvolupament rural i el finançament de les polítiques
marítimes i pesqueres han de contribuir de manera concreta i
mesurable a la consecució dels objectius de l'Estratègia 2020
per a un creixement intelAligent, sostenible i integrador, i ajudar
a corregir els desequilibris macroeconòmics en la UE.

Aquests fons, no obstant això, poden convertir-se en una
eina de càstig vinculada a la condicionalitat macroeconòmica.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a garantir que no s'imposin les condicions

macroeconòmiques relacionades amb el compliment del Pacte
d'Estabilitat a la disposició i la utilització d'aquests fons. Les
autoritats regionals i locals que actuen en nom dels ciutadans no
han de ser penalitzats o condicionats per les conseqüències
macroeconòmiques de les decisions adoptades en altres nivells.

No existeix una relació directa entre els resultats de la
política regional i els resultats macroeconòmics d'un estat
membre, i les regions no han de ser castigades per
l'incompliment a nivell nacional dels procediments relatius a la
"governança" econòmica; considerem que imposar noves
sancions podria exacerbar els problemes dels estats membres
que ja s'enfronten a dificultats macroeconòmiques i, per tant, la
condicionalitat macroeconòmica és inacceptable.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a aconseguir que el finançament de la política de
cohesió (els Fons Estructurals i el Fons de Cohesió) ha d'estar
disponible per a totes les regions i mantenir-se almenys a nivell
de 2007-13. Ha d'assignar-se al FSE (Fons Social Europeu) el
25% del finançament global de la política de cohesió per
promoure l'ocupació i la inversió social. Hauria de reservar-se
el 20% del finançament del FSE per a la promoció de la inclusió
social i la lluita contra la pobresa.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a tenir en compte que en aquest moment de crisi
profunda els ens locals i regionals necessiten planificar les seves
estratègies de creixement per al proper període amb certitud i
certa ambició per tornar a créixer i crear ocupació.

Els objectius de l'Estratègia Europa 2020 exigeixen una
política regional sòlida en la qual la cohesió demostri com ha fet
en el passat que Europa no només actua per salvar als bancs,
sinó també per crear ocupació i creixement.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a establir com a prioritat absoluta la negociació de
polítiques de cohesió que es dissenyin i introdueixin estratègies
de sortida graduals i justes per a aquelles regions que han
d'abandonar l'Objectiu de Convergència per haver superat la
seva renda per càpita el 75% de la mitjana europea, determinant
els períodes transitoris precisos perquè no es produeixin canvis
bruscs en la dotació financera que reben aquestes regions de la
política de cohesió, modulant aquesta atribució, donant-los
estabilitat financera i permetent-los seguir convergint amb les
regions més pròsperes.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a no donar suport a un resultat final que no garanteixi
la modulació de la distribució de recursos dins de l'objectiu de
competitivitat tenint en compte el diferent nivell de
desenvolupament de les regions, estudiant la possibilitat
d'establir trams dins del mateix objectiu de manera que, àdhuc
mantenint l'etiqueta colAlectiva de regions de competitivitat, hi
hagi diferents tipus i tractaments de regions dins d'aquest
objectiu, la qual cosa reflectirà millor l'heterogeneïtat existent
entre les regions i permetrà establir un repartiment de fons més
precís.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a defensar la simplificació i la flexibilització en la
gestió de la futura política de cohesió, assegurant l'eficàcia en
el model de gestió per augmentar al màxim possible l'absorció
de fons. Per això s'ha de plantejar la continuïtat del sistema
actual, introduint les millores necessàries per aconseguir
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l'objectiu de flexibilitat que permeti utilitzar amb major eficàcia
tots els fons assignats per al període.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a negociar un tractament singular dins de les
polítiques de cohesió per a les Illes Balears i Canàries, com a
regions insulars.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d'Espanya a adaptar els criteris de repartiment dels fons de la
política de cohesió en coherència amb els objectius de
l'Estratègia Europea 2020 tal com es va establir en la resolució
adoptada pel Congrés dels Diputats en 2011, donant més
importància a la desocupació i introduint altres factors per al
repartiment de fons tals com la bretxa tecnològica, la innovació,
els índexs d'abandó escolar o la taxa de població immigrant dels
diferents estats i regions.

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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'Economia.

Execució immediata de les inversions estatutàries

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en la seva
disposició transitòria novena, reconeix l’existència d’un dèficit
inversor del Govern de l’Estat, a les Illes Balears i fixa alhora
els criteris que permetran corregir aquesta desviació inversora.

Un dèficit inversor que es valorà entre els dos govern
–central i autonòmic- en 2.800 milions euros. A la vegada que
es fixà el compromís d’executar, per part de l’Estat, aquesta
inversió durant 7 anys, a raó de 400 milions d’euros anuals.

La quantia anual de la inversió corresponent a l’obligació
estatutària es fixava una vegada aprovats els pressuposts
generals de l’Estat, de tal forma que la suma entre les inversions
previstes en els PGE i els projectes presentats per la CAIB i
acceptats per l’Estat suposaran un global de 400 milions
d’euros.

L’objectiu era clar, corregir en un termini de set anys el
dèficit històric que l’Estat Espanyol havia provocat a les Illes
Balears.

Per açò durant els anys 2009 i 2010 el Govern de les Illes
Balears acordà amb el Govern de l’Estat espanyol l’execució de
41 projectes per un valor de 296.266.000 euros a càrrec de les
Inversions estatutàries.

Tots els projectes acordats entre els dos governs foren
conveniats i l’Estat avançà els diners al Govern de les Illes
Balears remarcant algunes qüestions:

• Els diners eren finalistes. És a dir, tan sols poden utilitzar-se
per l’execució del projectes signat.

• Si una vegada finalitzat el termini fixat en el conveni, les
obres no s’han executat, el Govern de les Illes Balears haurà
de retornar els diners.

Una part important d’aquests projectes s’executaren en la
mateixa anualitat. Els altres el Partit Popular en arribar al
Govern de les Illes Balears, els paralitzà fins ara. En total 18
projectes per un valor de 50 milions d’euros, el que suposa una
vertadera irresponsabilitat, no tan sols perquè està demorant
l’execució d’importants projectes per a l’economia de les Illes
Balears, sinó perquè a més pot acabar suposat la pèrdua
definitiva dels projectes fixats.

Conscients de la importància estratègica de les inversions
públiques com element afavoridor de dinamisme econòmic i per
tant trencador de l’actual atonia econòmica en la qual es troba
l’economia balear, el Grup Socialista presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de les
Illes Balears que executi de forma immediata els projectes que,
inclosos dins les inversions estatutàries de 2009 i 2010, es
troben en aquests moments paralitzats.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer totes les gestions oportunes davant el Govern
de l’Estat espanyol per tal de garantir l’ampliació dels terminis
d’execució i evitar així la pèrdua dels recursos conveniats.

Palma, a 13 de març de 2013.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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 Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.

Aposta per tecnologia pionera com a eina per promocionar el
turisme

Recentment es va celebrar la 33a edició de FITUR, Fira
Internacional de Turisme a Espanya, amb més de 9.500
empreses expositores de 167 països o regions, 119.322
participants professionals, prop de 90.000 persones de públic no
professional i 6.200 periodistes procedents de 54 països, una
expectació que evidencia la importància de FITUR al circuit
internacional de fires del sector.

Balears fa anys que es promociona en aquesta fira, ja que és
un magnífic aparador per mostrar-se al món, però aquest any
marcarà un abans i un després.

La nostra comunitat autònoma, gràcies a la colAlaboració de
la Conselleria de Turisme i Esports amb la Vicepresidència
Econòmica, ha comptat amb el Centre d'Innovació de
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tecnologies aplicades al Turisme de Microsoft per realitzar un
estand modern, amb tecnologia punta, única al món de la
promoció turística.

Per primera vegada va ser presentada l'oferta balear sense
papers, atorgant tot el  protagonisme als dispositius tecnològics.

Es varen instalAlar sis pantalles digitals interactives, una per
cada marca turística i una altra adaptada a persones amb
discapacitat on l'usuari va poder visitar virtualment Mallorca,
Menorca, Eivissa, Formentera i Palma de Mallorca.

Deu tabletes amb la mateixa informació que les sis pantalles
permetien als visitants interactuar, consultar i descarregar la
informació de destinació.

Més de cent QR repartits per tot l'estand varen permetre
accedir als visitants, a través dels smartphones a vídeos i
informació de les diferents marques.

Una altra novetat notable va ser el túnel d'experiències, una
aplicació que permet al visitant un tour d'imatges a 360º per la
destinació turística. Una experiència on el visitant es trobava
com si realment estigués a la mateixa destinació.

Aquesta iniciativa no només va captar l'atenció dels
visitants, sinó també la dels principals agents del sector turístic
balear que es van mostrar molt positius davant aquesta aposta
del Govern per les noves tecnologies.

Gràcies a aquest nou sistema de promoció s'han substituït els
clàssics fullets, en el seu lloc s'han enviat via email 1.783 guies
personalitzades amb 483.237 recursos turístics inclosos i s'han
servit un total de 5.3231.226 pàgines digitals.

Si tot aquest material hagués estat imprès s'haurien hagut de
consumir 638 arbres i 1.337 tones de CO2. Però no ha estat
necessari, perquè aquest govern aposta pel turisme responsable
i respectuós amb el medi ambient, tal com marquen les línies
estratègiques del Pla Integral de Turisme Balear.

És per tot això que el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport al
Govern de les Illes Balears per la seva aposta per la tecnologia
més pionera com a eina per promocionar el turisme, amb
eficiència econòmica, respectuosa amb el medi ambient, que ha
permès situar les Illes Balears a l'avantguarda del turisme.

Palma, a 14 de març de 2013.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 2705/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a correguda
de bous a Inca. (BOPIB núm. 12, de 16 de setembre de 2011).

El passat dia 31 de juliol es va celebrar una "correguda de
bous" a la Plaza de Toros del municipi d' Inca, amb la
presència de menors com a espectadors, quina ha estat
l'actuació de la Conselleria de Salut, Família i Benestar Social
contra aquesta vulneració de la Llei del menor de la comunitat
autònoma?

L'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, manifesta que:
D'acord amb el Decret 16/1997, de 30 de gener, pel qual es

crea l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, en data de 3 de
maig de 2011 i com a mesura preventiva davant el
començament de la temporada taurina i les corregudes de toros
a Mallorca de l'any 2011, aquesta Oficina es va adreçar a la
Direcció General de Funció Pública i Interior, de la Conselleria
d' Innovació, Interior i Justícia, perquè es prenguessin les
mesures oportunes per tal d 'impedir l'entrada de menors de
setze anys als espectacles taurins, a efectes de les possibles
responsabilitats administratives en què pogués incórrer
l'empresa organitzadora de l'espectacle.

Així mateix, el 3 de maig de 2011, aquesta oficina es va
adreçar en els mateixos termes a la Secretaria General de la
Conselleria de Turisme i Treball per tal de recordar als
operadors turístics la prohibició d'entrada de menors de setze
anys als espectacles taurins, a efectes de les possibles
responsabilitats administratives en què poguessin incórrer.

Atès l'anterior, en relació amb la protecció i la defensa dels
menors d'edat, es va solAlicitar la cooperació del Departament de
Territori del Consell Insular de Mallorca, conformement amb el
Decret 94/ 2010, de 30 de juliol (BOIB núm. 116 de data
07/08/2010 ), pel qual es traspassaren al Consell de Mallorca les
competències en matèria d'autoritzacions per a la realització
d'activitats taurines entre d'altres matèries d'activitats
catalogades.

Per tot això, resultà competent per autoritzar les activitats
taurines que es realitzessin a l'àmbit de l'illa de Mallorca, el
Departament d'Urbanisme i Territori del Consell de Mallorca,
d'acord amb el que disposa l'apartat 6.1 del Decret, de 19 de
febrer de 2010, que en aquell moment determinava
l'organització del Consell de Mallorca, el Decret 94/2010, de 30
de juliol, en relació amb el traspàs de competències en matèria
d'activitats, entre d'alt res les activitats no permanents
exceptuables, la Llei 16/ 2006, de 17 d'octubre, de Règim jurídic
de les llicències integrades d'activitat de les Illes Balears i la
resolució de data 22 de juny de 2011 per la qual s'estructura el
Govern del Consell de Mallorca.

A fi de protegir els meno s d'edat i més concretament els
menors de setze anys i davant la possibilitat que poguessin
accedir a les activitats taurines malgrat la prescripció legal de
prohibició d'entrada, el departament esmentat procediria en cada
activitat taurina que s'autoritzés informant expressament al
promotor de l'activitat de la prohibició d' assistència a menors
de setze anys a les corregudes de bous i actes, d 'acord amb la
prohibició que disposa la Llei 16/ 2006, de 17 d'octubre, de
règim jurídic de les llicències integrades d'activitat de les Illes
Balears, així com la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels
animals que viuen a l'entorn humà i el Decret 56/1994, de 13 de
maig, que a prova el seu reglament.
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Cal indicar també que s' informaria expressament de
l'autorització de l'activitat taurina la corporació municipal on
s'ubica l'activitat i a la Delegació del Govern de les Illes
Balears, a fi que compareguessin els cossos de seguretat a
l'activitat taurina i adoptessin, en atenció a les seves
competències, les mesures de control adients per a la defensa i
protecció dels menors.

Palma, 22 de febrer de 2013.
El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta oral davant comissió RGE núm. 3569/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relativa a local escola de persones adultes. (BOPIB núm. 52,
de 22 de juny de 2012).

Quan pensa el conseller d'Educació i Cultura solucionar la
problemàtica de local de l'escola de persones adultes de Maó?

L'escola de persones adultes de Maó s'ubicarà a l'antiga
Caserna de Santiago de Maó.  En aquesta s'impartiran classes
per  a  persones  adul tes  i  també  formac ió
professional/ocupacional.

Palma, 20 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 4431/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a IES JM
Quadrado de Ciutadella. (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre
de 2011).

Quan pensen la Conselleria d'Educació i Cultura i
l'Ajuntament de Ciutadella ocupar l'annex de l'IES JM
Quadrado de Ciutadella, inaugurat la primavera de 2011?

L'annex de l'IES JM Quadrado ja està ocupat des de dia 4 de
novembre de 2011.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta oral davant comissió RGE núm. 4934/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relativa a escola d'adults a Maó. (BOPIB núm. 52, de 22 de
juny de 2012).

Quan té previst el conseller d'Educació i Cultura donar
solució a la ubicació del necessari nou centre per a l'escola
d'adults de Maó?

La Conselleria d'Educació està treballant per trobar
finançament per a la rehabilitació de la infraestructura on
s'ubicarà l'escola d'adults de Maó.

Palma, 20 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta oral davant comissió RGE núm. 4437/11,
presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea,
relativa a escola de persones adultes de Maó. (BOPIB núm.
52, de 22 de juny de 2012).

Quan pensa el conseller d'Educació i Cultura solucionar la
problemàtica del local de l'Escola de Persones Adultes de
Maó?

La Conselleria d'Educació està treballant per trobar
finançament per a la rehabilitació de la infraestructura on
s'ubicarà l'Escola de Persones Adultes de Maó.

Palma, 20 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 4904/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a remodelació
del centre educatiu Sa Graduada. (BOPIB núm. 24, de 2 de
desembre de 2011).

Quan té previst la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats redactar el projecte de remodelació del centre
educatiu de Sa Graduada de Maó?

La redacció del projecte de remodelació de Sa Graduada de
Maó es farà durant el primer semestre de 2013.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael Àngel Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 4999/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a IES JM
Quadrado de Ciutadella. (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre
de 2011).

Ha cobrat el Govern de les Illes Balears els convenis
d'inversions estatutàries amb l'Estat?

No. El Govern no ha cobrat els corresponents a 2011.

Palma, 20 de febrer de 2013.
El conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
H)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8222/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a peatge en
ombra. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012).

Quina quantitat destina la seva conselleria anualment al
pagament del peatge en ombra de les autovies d'Eivissa i per
a quants d'anys?

La conselleria destina el plurianual que està previst en els
pressuposts al pagament de les concessions de les autovies
d'Eivissa, que es licitaren l'any 2005 en règim de concessió de
25 anys. Concretament, per a l'any 2013 estan pressupostats
9.347.730 euros per al desdoblament Eivissa-Sant Antoni i
8.047.845 euros per al nou accés a l'aeroport.

Marratxí, 15 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
I)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8223/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a autovia
Eivissa-Sant Antoni. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de
2012).

En quina situació es troba la instalAlació de punts
d'aforament a l'autovia Eivissa-Sant Antoni, previstos al plec
de condicions de l'adjudicació d'aquesta?

Es troba en la mateixa situació en què la va deixar l'anterior
conseller d'Obres Públiques durant els quatre anys de la passada
legislatura, des de l'any 2007 a l'any 2011. 

Marratxí, 20 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
J)

A la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
comissió RGE núm. 8224/12, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a autovia
Eivissa-Aeroport. (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de
2012).

Quin és l'estat d'execució dels drenatges de l'autovia
Eivissa-Aeroport?

L'obra per resoldre definitivament els problemes de
desguassos de l'obra de drenatge núm. 2 (OD2) del Projecte
modificat núm. 1 de nou accés a l'aeroport d'Eivissa està en
marxa i està previst que estigui acabada l'agost de 2013. El cost
de l'obra puja a 2,5 milions d'euros, que representa un esforç
pressupostari per al Govern, però consideram prioritari resoldre
definitivament aquesta afecció que du anys sense solucionar-se.

Marratxí, 28 de gener de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 8541/12 (BOPIB núm. 74 de 23
de novembre de 2012), 8600/12, 8651/12, 8709/12, 8767/12,
8825/12, 8883/12, 8941/12, 8999/12, 9057/12, 9115/12,
9173/12, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, relatives a contractes de l'Institut Balear de la Dona
amb PROMOLINS, SL, Proyectos y Servicios para el
desarrollo rural y agrario, SL, Instituto Médico Balear,
Gestión Hospitalaria Balear, SL, Hospital General de Muro,
SL, Dioscorides Control, SL, Estudio de Viabilidad Fiscal, SL,
AMJ Asesoría Jurídico-económica, SL, ROYALGAME, SL,
REBERSEC, SL, PRESTTO, ROYALMATIC, SL. (BOPIB núm.
73 de 16 de novembre de 2012).

Quins contractes ha realitzat l'Institut Balear de la Dona
amb les empreses PONTMOLINS, SL, Proyectos y Servicios
para el desarrollo rural y agrario, SL, Instituto Médico Balear,
Gestión Hospitalaria Balear, SL, Hospital General de Muro,
SL, Dioscorides Control,  SL, Estudio de Viabilidad Fiscal, SL,
AMJ Asesoría Jurídico-económica, ROYALGAME, SL,
REBERSEC, SL, PRESTTO, SL, ROYALMATIC, SL. Indicau
l'objecte del contracte, la data d'adjudicació i la quantitat per
la qual es va adjudicar.

L'Institut Balear de la Dona no ha realitzat cap contracte
amb les empreses PONTMOLINS, SL O PROMOLINS, SL,
Proyectos y Servicios para el desarrollo rural y agrario, SL,
Instituto Médico Balear, Gestión Hospitalaria Balear, SL,
Hospital General de Muro, SL, Dioscorides Control, SL,
Estudio de Viabilidad Fiscal, SL, AMJ Asesoría Jurídico-
económica, SL, ROYALGAME, SL, REBERSEC, SL,
PRESTTO, ROYALMATIC, SL.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 10921/12, 10987/12 i 11053/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de la Fundació Centre
d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de Turisme
(CIDTUR). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Centre d'Investigació,
Desenvolupament i Innovació de Turisme (CIDTUR) en el
marc del Pla financer de reequilibri i fora. Relació detallada
de béns immobles que s'han alienat per part de la Fundació
Centre d'Investigació, Desenvolupament i Innovació de
Turisme (CIDTUR) en el marc del Pla financer de reequilibri.

La Fundació Centre d'Investigació, Desenvolupament i
Innovació de Turisme (CIDTUR) mai no ha tingut béns
immobles.
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Palma, 12 de febrer de 2013.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 10933/12 i 10999/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de la Fundació per al
Desenvolupament Sostenible. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació per al Desenvolupament
Sostenible en el marc del Pla financer de reequilibri i fora.

La Fundació per al Desenvolupament Sostenible no té
previst dur a terme cap alienació de béns immobles, ja que es va
extingir en data de 31 de desembre de 2012.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
N)

A les Preguntes RGE núm. 10934/12 i 11000/12,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a béns immobles de la Fundació per al suport i la
promoció de l'esport balear Illesport. (BOPIB núm. 82, de 18
de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació per al suport i la
promoció de l'esport balear Illesport en el marc del Pla
financer de reequilibri i fora del marc del Pla financer de
reequilibri.

La Fundació Illesport ha passat a denominar-se Fundació per
a l'Esport Balear, i no té previst alienar cap bé immoble en
aquests moments.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
O)

A les Preguntes RGE núm. 10937/12, 10938/12, 10959/12,
11003/12, 11004/12, 11069/12 i 11070/12, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relatives a béns
immobles de la Fundació Teatre del Mar, de la Fundació
Teatre Principal d'Inca i de l'IBISEC. (BOPIB núm. 82, de 18
de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Teatre del Mar i per part
de la Fundació Teatre Principal d'Inca en el marc del Pla
financer de reequilibri i fora. Relació detallada de béns
immobles l'alienació dels quals està prevista per part de
l'IBISEC fora del marc del Pla financer de reequilibri. Relació

detallada de béns immobles que s'han alienat per part de la
Fundació Teatre del Mar i per part de la Fundació Teatre
Principal d'Inca en el marc del Pla financer de reequilibri.

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats no disposa
d'aquesta informació.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 10945/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de CAIB Patrimoni, SA. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de CAIB Patrimoni, SA fora del marc del
Pla financer de reequilibri.

Fora del marc del Pla financer d'equilibri, cap, atès que la
societat CAIB Patrimoni està en tràmits de dissolució.

Marratxí, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 10955/12, 11087/12, 11153/12
i 11219/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU). (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de Gestió d'Emergències de les Illes
Balears (GEIBSAU) fora del marc del Pla financer de
reequilibri; de béns immobles que s'han alienat per part de
Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) fora del
marc del Pla financer de reequilibri.

Quantes escriptures públiques d'alienació de béns
immobles s'han dut a terme per part de Gestió d'Emergències
de les Illes Balears (GEIBSAU)? Relació d'aquestes.

No hi ha béns immobles ni està prevista cap alienació per
part de Gestió d'Emergències de les Illes Balears ni dins ni fora
del marc del Pla financer de reequilibri, i per tant no hi ha
escriptures d'alienació.

Marratxí, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.
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Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 10970/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de Palau de Congressos de Palma, SA. (BOPIB núm. 82, de 18
de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de Palau de Congressos de Palma, SA
fora del marc del Pla financer de reequilibri.

Donat que el conjunt del Palau de Congressos i de l'hotel en
construcció ha sortit a licitació pública dues vegades per atorgar
la seva gestió mitjançant contracte d'arrendament i aquesta ha
quedada deserta, s'està estudiant la possibilitat de venda de
l'hotel per separat sense que el consell d'administració no hagi
adoptat encara cap decisió al respecte.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 10973/12, 11039/12, 11171/12
i 11237/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles de Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82, de
18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de Promocions Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, SA fora del marc del Pla financer de
reequilibri; de béns immobles que s'han alienat per part de
Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA en el
marc del Pla financer de reequilibri. Quantes escriptures
públiques d'alienació de béns immobles s'han dut a terme per
part de Promocions Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
SA? Relació d'aquestes.

No existeix cap societat mercantil amb el nom Promocions
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, SA. Per tant la
resposta a les anteriors qüestions és que no n'hi ha.

Marratxí, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 10982/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de la Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA). (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles l'alienació dels quals
està prevista per part de la Fundació Àrea de Creació Acústica
(ACA) fora del marc del Pla financer de reequilibri.

La Fundació Àrea de Creació Acústica (ACA) no té prevista
l'alienació de cap bé immoble fora del marc del Pla financer de
reequilibri.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 11007/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
(AQUIB) en el marc del Pla financer de reequilibri.

L'AQUIB no disposa ni ha disposat mai de béns immobles.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 11008/12, 11023/12, 11074/12
i 11089/12, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, relatives a béns immobles de l'Agència de
Turisme de les Illes Balears i de l'ATB. (BOPIB núm. 82, de 18
de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Agència de Turisme de les Illes Balears en el marc del Pla
financer de reequilibri. Relació de béns immobles que s'han
alienat per part de l'ATB en el marc del Pla financer de
reequilibri i fora.

L'ATB no ha duit a terme cap alienació de béns immobles
durant aquesta legislatura.

Palma, 1 de febrer de 2013.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 11016/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears
(ESADIB). (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB)
en el marc del Pla financer de reequilibri.

No s'han alienat béns immobles per part de l'ESADIB.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.
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Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 11021/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU).
(BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part de Gestió d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU)
en el marc del Pla financer de reequilibri.

No hi ha béns immobles que s'han alienat per part de Gestió
d'Emergències de les Illes Balears (GEIBSAU) en el marc del
Pla financer de reequilibri.

Palma, 5 de febrer de 2013.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Simón Gornés i Hachero.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 11025/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'IBISEC. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'IBISEC en el marc del Pla financer de reequilibri.

L'IBISEC no ha efectuat cap alienació en el marc del Pla
financer de reequilibri.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AA)

A la Pregunta RGE núm. 11027/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
de l'Institut Balear de la Joventut. (BOPIB núm. 82, de 18 de
gener de 2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Institut Balear de la Joventut en el marc del Pla financer de
reequilibri.

L'Institut Balear de la Joventut no ha alienat cap bé
immoble.

Palma, 8 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AB)

A la pregunta RGE núm. 11030/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut d'Estudis Baleàrics. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de
2013).

Relació de béns immobles que s'han alienat per part de
l'Institut d'Estudis Baleàrics en el marc del Pla financer de
reequilibri.

L'Institut d'Estudis Baleàrics no ha alienat cap bé immoble
durant aquesta legislatura.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AC)

A la pregunta RGE núm. 11042/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB). (BOPIB núm.
82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) en el
marc del Pla financer de reequilibri.

Dins del marc del Pla financer de reequilibri no s'ha alineat
cap immoble que sigui de titularitat del SOIB.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AD)

A la pregunta RGE núm. 11054/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció
de l'Autonomia Personal de les Illes Balears. (BOPIB núm. 82,
de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears en el
marc del Pla financer de reequilibri.

La Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de
Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes Balears no ha
alienat cap bé immoble en el marc del Pla financer de
reequilibri.

El conseller de Salut, Família i Benestar Social:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AE)

A la pregunta RGE núm. 11091/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
IBISEC. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener de 2013).

Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part de l'IBISEC en el marc del Pla financer de reequilibri.

L'IBISEC no ha efectuat cap alienació fora del marc del Pla
financer de reequilibri.

El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
AF)

A la pregunta RGE núm. 11093/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, relativa a béns immobles
Institut Balear de la Joventut. (BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013).

Relació detallada de béns immobles que s'han alienat per
part de l'Institut Balear de la Joventut en el marc del Pla
financer de reequilibri.

L'Institut Balear de la Joventut no ha alienat cap bé immoble
fora del marc del Pla financer de reequilibri.

Palma, 11 de febrer de 2013.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael À. Bosch i Sans.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 2264/13, del Grup Parlamentari Socialista,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller
d'Administracions Públiques, sobre l'avantprojecte de llei per
a la racionalització i la sostenibilitat de l'Administració local.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2013, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller d'Administracions
Públiques, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal d'informar sobre l'avantprojecte de llei per a la
racionalització i la sostenibilitat de l'Administració local.

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

Ordre de Publicació

B)
RGE núm. 2273/13, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Presidència,
sobre la valoració de la sentència que anulAla l'acomiadament
de treballadors/es derivats de la reestructuració del sector
públic instrumental.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2013, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals
acordi de recaptar la compareixença del Sr. Conseller de
Presidència, per tal d'informar sobre la valoració de la sentència
que anulAla l'acomiadament de treballadors/es derivats de la
reestructuració del sector públic instrumental.

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

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 7172/12, de modificació de la Llei 6/2006, de 12 d'abril,
balear de caça i pesca fluvial, modificada per la Llei 6/2007,
de 27 de desembre, de mesures tributàries i
economicoadministratives.

Havent estat presa en consideració pel Ple de del Parlament
de les Illes Balears la proposició de llei esmentada (BOPIB
núm. 66, de 5 d'octubre de 2012), presentada pel Consell Insular
de Mallorca, la Mesa de la cambra, en sessió de dia 20 de març
de 2013, d'acord amb l'establert a l'article 131.6 del Reglament
del Parlament acorda de trametre -la a la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial i obrir el termini perquè s'hi
puguin presentar esmenes, que serà de 15 dies, a comptar des
del dia següent a la publicació d'aquest BOPIB.

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

Ordre de Publicació

B)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 1049/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2013, atès l'escrit RGE núm. 2275/13, presentat
pel Grup Parlamentari MÉS, i conformement amb els articles
100 i 101 del Reglament de la cambra i la Resolució de la
Presidència reguladora de l'aplicació del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, acorda que la interpelAlació
esmentada, relativa a política general en matèria
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d'incompatibilitats (BOPIB núm. 87, de 22 de febrer
d'enguany), sigui tramitada per aquest procediment.

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

Ordre de Publicació

C)
Tramitació de preguntes amb resposta oral davant comissió

per a les preguntes RGE núm. 8161/12, 10530/12 a  10532/12,,
167/13, 168/13, 172/13 i 173/13. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2013, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2475/13,
presentat per la diputada Hble. Sra. Joana Barceló i Martí, del
Grup Parlamentari Socialista, i acorda que les preguntes
esmentades, relatives a estructura administrativa que preveu el
decret 24/2912, a subvencions per cooperatives i economia
social (I a III), a treballadors fixos discontinus ocupats el
novembre de 2011 i el nombre de 2012, a situació de les
persones estrangeres inscrites com demandants d'ocupació (I i
II) (BOPIB núm. 70, de 2 de novembre de 2012; 79, de 21 de
desembre de 2012; i 82, de 18 de gener de 2013), siguin
tramitades com a preguntes amb solAlicitud de resposta oral
davant la Comissió d'Economia.

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

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 90, de 15 de març de
2013.

-  Pàg. 4690 i 4712. Ple del Parlament. Informacions, apartat A).
On diu: ... RGE núm. 1383/13, 1401/13, 1383/13, 1384/13 i
1400/13.
Hi ha de dir: ... RGE núm. 1383/13, 1401/13, 1388/13, 1384/13
i 1400/13.
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