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J) RGE núm. 3024/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió
mantinguda en relació amb la nova normativa local.
9078
K) RGE núm. 3025/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Congrés estatal
del voluntariat.
9078
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L) RGE núm. 3026/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a consens en relació
amb la Llei de finançament dels consells insulars.
9078
M) RGE núm. 3027/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per corregir
el sobrecost que genera la insularitat.
9078
N) RGE núm. 3028/14, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J. Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures dutes
a terme a Menorca per augmentar la qualitat de l'ensenyament.
9078
O) RGE núm. 3029/14, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cursos de
formació per al sector agrari a Menorca.
9078
P) RGE núm. 3030/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa pilot
Play for health.
9079
Q) RGE núm. 3031/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a millora de l'accés
a les dades i internet a la xarxa corporativa.
9079
R) RGE núm. 3032/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a augment de
l'oferta d'ocupació del SOIB.
9079
S) RGE núm. 3033/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a model educatiu de Bauzá.
9079
T) RGE núm. 3034/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inversions hoteleres i
economia productiva.
9079

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2726/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
verda (I).
9080
B) RGE núm. 2727/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
verda (II).
9080
C) RGE núm. 2728/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
verda (III).
9080
D) RGE núm. 2729/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
verda (IV).
9080
E) RGE núm. 2730/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a targeta
per millorar el medi ambient.
9080

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 2765/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a modificació del sistema de finançament autonòmic relatiu a la
despesa sanitària de la nostra comunitat.
9081

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 2764/14, del Grup Parlamentari Popular, relativa a commemoració dels set-cents anys de la mort del beat Ramon Llull.
9081
B) RGE núm. 2846/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a intermediació laboral, cooperació publicoprivada al servei dels
ciutadans en matèria laboral.
9082

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
A) A la Pregunta RGE núm. 3746/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria del Pilar Sansó i Fuster, relativa a conveni de
colAlaboració entre el Govern i el Ministeri d'Indústria.
9083
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B) A la Pregunta RGE núm. 4211/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a residència per a majors
de Sant Antoni (I).
9083
C) A la Pregunta RGE núm. 4336/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a dependència - maig.
9083
D) A la Pregunta RGE núm. 4339/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors - maig.
9084
E) A la Pregunta RGE núm. 4340/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada de joves a
centres, maig.
9084
F) A la Pregunta RGE núm. 4586/12, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
9084
G) A la Pregunta RGE núm. 6950/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a fixes discontinus.
9085
H) A la Pregunta RGE núm. 7783/12, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a reunions amb el tercer
sector.
9085
I) A la Pregunta RGE núm. 772/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a terres excedents autovia
d'Eivissa (I).
9085
J) A la Pregunta RGE núm. 1170/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a investigació sobre
accident mortal línia bus Sóller-Palma.
9085
K) A la Pregunta RGE núm. 1829/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a transport públic terrestre (II).
9086
L) A la Pregunta RGE núm. 1830/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a transport públic terrestre (III).
9086
M) A la Pregunta RGE núm. 1912/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cost metro exercici
2012.
9086
N) A la Pregunta RGE núm. 1913/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cost línies tren.
9086
O) A les Preguntes RGE núm. 3483/13, 3485/13, 3488/13, 3489/13, 3490/13 i 3491/13, presentades per l'Hble Sr. Diputat Damià
Borràs i Barber, relatives a cost total expropiacions per a construir carreteres a l'illa d'Eivissa, pagaments per compensar expropiacions
per a carreteres a Mallorca i a Eivissa i pagaments efectuats per a obres en carreteres a Mallorca, a Menorca i a Eivissa.
9086
P) A la Pregunta RGE núm. 3928/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a serveis suprimits a
SEMILLA.
9087
Q) A la Pregunta RGE núm. 5161/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a accés públic al Cap
des Pinar (Alcúdia).
9087
R) A les Preguntes RGE núm. 5909/13 i 5910/13, presentades per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relatives a
compensació manca ingressos i caiguda d'ingressos.
9087
S) A la Pregunta RGE núm. 5911/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a augmentar ingressos.
9087
T) A la Pregunta RGE núm. 5913/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a recaptació de
l'impost sobre la renda de persones físiques.
9088
U) A la Pregunta RGE núm. 6556/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informació als visitants de
l'illa de la Dragonera (3).
9088
V) A la Pregunta RGE núm. 6558/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagaments a cooperatives
agrícoles.
9088
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X) A les Preguntes RGE núm. 6559/13 a 6562/13, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a agrupacions
de productors de patates (I a IV).
9089
Y) A la Pregunta RGE núm. 6842/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a concessió d'aigües
subterrànies a Capdepera per a un camp de golf.
9090
Z) A la Pregunta RGE núm. 7328/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a previsions de vacances a
SFM.
9090
AA) A la Pregunta RGE núm. 7329/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a torns de reforç a SFM.
9090

(I).

AB) A la Pregunta RGE núm. 7334/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nous horaris d'estiu d'SFM
9090

AC) A la Pregunta RGE núm. 7335/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nous horaris d'estiu d'SFM
(II).
9090
AD) A la Pregunta RGE núm. 7357/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I).
9090
AE) A la Pregunta RGE núm. 7381/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a compatibilitat
per dur a terme una altra activitat a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II).
9091
AF) A la Pregunta RGE núm. 7389/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció voluntària
del complement específic a Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (III).
9091
AG) A la Pregunta RGE núm. 10025/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a modificació de la llei del
bon govern.
9091
AH) A la Pregunta RGE núm. 10027/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a discriminació dels
alumnes d'educació especial.
9091
AI) A la Pregunta RGE núm. 10028/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a pagament transport escolar.
9091
AJ) A la Pregunta RGE núm. 10029/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a resolució del problema
del transport escolar.
9092
AK) A la Pregunta RGE núm. 10030/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CP de Son Macià.
9092
AL) A la Pregunta RGE núm. 10031/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a Biblioteca de Can Sales.
9092
AM) A la Pregunta RGE núm. 10032/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a programa d'estímul la
lectura.
9092
AN) A la Pregunta RGE núm. 10033/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a relació amb institucions
culturals.
9093
AO) A la Pregunta RGE núm. 10039/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a inauguració del curs
acadèmic (I).
9093
AP) A la Pregunta RGE núm. 10130/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a freqüències dels SFM.
9093
AQ) A la Pregunta RGE núm. 10339/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a pla de dinamització
comercial.
9093
AR) A la Pregunta RGE núm. 10825/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de català
del personal laboral amb requisit de català adscrits a entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents de la Conselleria de
Família i Serveis Socials.
9093
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AS) A la Pregunta RGE núm. 10873/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a reglament de
supressió de barreres.
9094
AT) A la Pregunta RGE núm. 10874/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a modificar la llei
turística.
9094
AU) A la Pregunta RGE núm. 10879/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a pla estatal
d'habitatge 2013-2016.
9095
AV) A la Pregunta RGE núm. 10880/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a àrees de
rehabilitació integral.
9095
AW) A la Pregunta RGE núm. 10881/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a projecte d'HPO
públiques de Formentera.
9095
AY) A la Pregunta RGE núm. 11068/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a resultats de la Llei 2/2012,
de l'emprenedor.
9095
AZ) A la Pregunta RGE núm. 11124/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a residència de
persones grans de La Bonanova.
9095
BA) A la Pregunta RGE núm. 11126/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a alimentació i la
igualtat d'oportunitats.
9096
BB) A la Pregunta RGE núm. 11338/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a LOMQE (IV).
9096
BC) A la Pregunta RGE núm. 13958/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a promoció
turística als consells insulars (I).
9096
BD) A la Pregunta RGE núm. 13959/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a promoció
turística als consells insulars (II).
9096
BE) A la Pregunta RGE núm. 13960/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a promoció
turística als consells insulars (III).
9097
BF) A la Pregunta RGE núm. 14832/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern.
9097
BG) A la Pregunta RGE núm. 14954/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa Medi
Obert, octubre i novembre 2013.
9097
BH) A la Pregunta RGE núm. 14955/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa Medi
Obert, octubre i novembre 2013 (II).
9097
BI) A la Pregunta RGE núm. 15045/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a informe sobre
neuroreflexoteràpia.
9098
BJ) A la Pregunta RGE núm. 15125/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a avaluació de diagnòstic
extraordinària.
9098
BK) A la Pregunta RGE núm. 15126/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a avaluació de diagnòstic.
9098
BL) A la Pregunta RGE núm. 15128/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves de diagnòstic.
9098
BM) A la Pregunta RGE núm. 15129/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a nivells de competència.
9098
BN) A la Pregunta RGE núm. 15132/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a competències no
lingüístiques.
9098
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BO) A la Pregunta RGE núm. 15133/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a convocatòria d'aplicadors
i correctors.
9099
BP) A la Pregunta RGE núm. 15134/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a acords de confidencialitat.
9099
BQ) A la Pregunta RGE núm. 15135/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a neutralitat de l'IAQSE.
9099
BR) A la Pregunta RGE núm. 15136/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a selecció de centres.
9099
BS) A la Pregunta RGE núm. 15138/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a exàmens dissenyats amb
criteris científics.
9099
BT) A la Pregunta RGE núm. 15139/13, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a dades

9099

BU) A la Pregunta RGE núm. 15444/13, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a empleats públics
per a mesures judicials. Serveis Socials.
9100
BV) A la Pregunta RGE núm. 40/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a retribució del Sr. Federico Grau
Colom.
9100

3.17. INFORMACIÓ
A) Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2473/14 i 2843/14.

9100

B) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 13643/13.

9100

C) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 650/13.

9100

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014.

9101
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Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE
PROPOSICIONS NO DE LLEI

1.2. TEXTOS DEBATUTS

Ordre de Publicació

1.2.1. INTERPELALACIONS

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 2021/14, relativa a impuls de mesures de
suport al mecenatge cultural, amb les esmenes RGE núm.
2766/14 (punts 1 i 3) i 2767/14, dels Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS, respectivament, i quedà aprovada la següent:

Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1875/14,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a model econòmic.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas
i Colom.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a adoptar les mesures oportunes a fi de regular els
beneficis aplicables al mecenatge cultural realitzat per persones
físiques o jurídiques subjectes a la normativa tributària de les
Illes Balears. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
suport a la iniciativa de desenvolupar una llei de mecenatge.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García i
Martínez.
Intervingueren en torns de rèplica els Srs. Miquel A. Mas i
Joaquín García.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a estimular entre els ciutadans d’aquesta comunitat
el mecenatge, tant i més en uns moments en què els recursos
institucionals són limitats.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè qualsevol mesura específica de la comunitat
autònoma de les Illes Balears destinada a incentivar el
mecenatge cultural, sigui elaborada amb la participació dels
sectors implicats."

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN EL PLE
Ordre de Publicació

A la seu del Parlament, 25 de març de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2474/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a targeta verda. (BOPIB núm.
141, de 14 de març de 2014).

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2014, procedí a debatre el text de la Proposició
no de llei RGE núm. 1723/14, relativa a rebuig de l'increment
de la taxa d'ajuda a la navegació marítima, i quedà aprovada
la següent:
RESOLUCIÓ
B)
"El Parlament de les Illes Balears rebutja l'increment de la
taxa d'ajuda a la navegació marítima (“T0”) aprovada per Reial
decret legislatiu 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria
d'infraestructures i transport, i altres mesures econòmiques; i
solAlicita la retirada d'aquest increment."
A la seu del Parlament, 25 de març de 2014.
La secretària primera:

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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B)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2463/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dades sobre endeutament de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2471/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a legislatura perduda en relació
amb el sistema educatiu. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).

Ordre de Publicació
F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2459/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a dimensió insular a l'informe
sobre estratègia de cohesió a la Mediterrània. (BOPIB núm.
141, de 14 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident i Conseller de Presidència.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Ordre de Publicació
G)

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2465/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a actuacions en matèria
d'habitatge a l'illa de Formentera. (BOPIB núm. 141, de 14 de
març de 2014).

Ordre de Publicació
D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2476/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a efectes negatius per l'aplicació del TIL. (BOPIB
núm. 141, de 14 de març de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2733/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a Projecte de llei de finançament de consells
insulars. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

Ordre de Publicació
E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2462/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Carolina Torres i Cabañero, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a esdeveniments culturals a
Berlín. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
L)
I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2466/14, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a jornades sobre violència
filioparental. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2467/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Memòria del policia tutor.
(BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
M)
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2469/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a Llei d'interrupció de
l'embaràs. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2461/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Fons de cooperació local.
(BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera d'Administracions Públiques.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
N)
K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2464/14, de
l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Llei de comerç. (BOPIB núm.
141, de 14 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm. 2468/14, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a finançament dels consells
insulars. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.5. INFORMACIONS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

A)
Minut de silenci en memòria de la Sra. Olha Yuriyiunala.

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, rebutjà la Moció RGE núm. 2340/14, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria de
salut sexual i reproductiva. (BOPIB núm. 141, de 14 de març de
2014).

A l'inici de la sessió plenària del Parlament de les Illes
Balears de dia 18 de març de 2014, es va guardar un minut de
silenci en memòria de la Sra. Olha Yuriyiunala, víctima de
violència de gènere a Ca'n Picafort, Santa Margalida.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La votació obtengué el resultat següent:
Punts 1 a 6 i 8 a 11:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Ordre de Publicació
B)

Punt 7:
Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Alteració de l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 18
de març de 2014.
A l'inici de la sessió plenària del Parlament de les Illes
Balears de dia 18 de març de 2014, el Ple aprovà una alteració
de l'ordre del dia en el sentit d'incloure-hi un nou punt relatiu a
la compareixença del Govern per tal de retre compte del
compliment de la Proposició no de llei RGE núm. 3233/13,
relativa a servei d'emergències per a les Illes Balears (BOPIB
núm. 100, de 24 de maig de 2013), solAlicitada per l'escrit RGE
núm. 2336/14, del Grup Parlamentari MÉS.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de l'Hble. Sra. Consellera
d'Administracions Públiques, davant el Ple de la cambra, per
tal de retre compte de la Proposició no de llei RGE núm.
3233/13, relativa a servei d'emergències per a les Illes (RGE
núm. 2336/14).
Al Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 18
de març de 2014, tengué lloc la compareixença de la Sra.
Consellera d'Administracions Públiques, qui informà sobre el
tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)

Ajornament de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2460/14, 2470/14, 2475/14 i
2473/14.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió
plenària de dia 18 de març de 2014 s'ajornaren les preguntes
següents, totes publicades al BOPIB núm. 141, de 14 de març
de 2014:
• RGE núm. 2460/14, de la diputada Sra. Margalida Serra i
Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
activitat assistencial als hospitals d'aguts, ajornada a petició
del vicepresident i conseller de Presidència.
• RGE núm. 2470/14, del diputat Sr. Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova modificació
del contracte del nou Hospital de Can Misses, ajornada a
petició del vicepresident i conseller de Presidència.
• RGE núm. 2475/14, del diputat Sr. Gabriel Barceló i Milta,
del Grup Parlamentari MÉS, relativa a règim especial de
Balears (REB), ajornada mitjançant l'escrit RGE núm.
2576/14, del Govern de les Illes Balears.
• RGE núm. 2473/14, de la diputada Sra. Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
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relativa a Pla d'ocupació, ajornada mitjançant l'escrit RGE
núm. 2576/14, del Govern de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 1060/14, relativa a noves prospeccions petrolieres a la
mar balear, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
RESOLUCIÓ

2. COMISSIONS PARLAMENT
2.1. TEXTOS APROVATS
2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI
Ordre de Publicació
La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 792/14, relativa a Balears diu no a les prospeccions
petrolieres, i quedà aprovada, per assentiment, la següent:

B)
"1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la nova petició
d’autorització dels sondejos acústics a la recerca d’hidrocarburs
al nord, est i sud de les Illes Balears, en tràmit per part de la
companyia Spectrum Geo Limited.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer tot el que sigui necessari per tal d'impedir
aquesta nova amenaça per a les nostres illes.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a la denegació d’aquesta nova llicència o autorització
en tràmit per la companyia Spectrum Geo Limited.”
A la seu del Parlament, 25 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

RESOLUCIÓ
A)
"1. El Parlament de les Illes Balears continua rebutjant les
prospeccions petrolíferes a l'entorn de les nostres illes, les
autoritzades i les noves solAlicituds en tràmit, i reclama la
derogació de les primeres, d’acord amb els informes medi
ambientals emesos per la Comissió Balear de Medi Ambient i
els milers d’alAlegacions presentades per les organitzacions
ecologistes i la societat civil balear, i la denegació de la resta.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a complir amb els acords d'aquest Parlament,
aprovats per unanimitat mitjançant proposicions no de llei de
març i novembre de 2011 i una moció de desembre de 2012, i,
per tant, a iniciar accions judicials contra l'autorització de
prospeccions petrolíferes concedida a Cairn Energy, en el
termini legal establert a partir del primer acte administratiu que
no suposi la immediata paralització del projecte.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient del Govern d'Espanya a l'emissió
d'una avaluació d'impacte ambiental urgent dels projectes de
prospeccions autoritzats o en tràmit; tenint en compte les
negatives conseqüències mediambientals que suposen i que
figuren, entre d’altres, en els informes de la Comissió Balear de
Medi Ambient i no es recullen als estudis presentats per les
empreses interessades.
4. El Parlament de les Illes Balears resol donar trasllat dels
acords aprovats en aquesta resolució al Ministeri d'Indústria i
Turisme i al Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient del Govern
d'Espanya i a la Comissió Europea."
A la seu del Parlament, 25 de març de 2014.
La secretària de la comissió:
Eulàlia E. Llufriu i Esteva.
La presidenta de la comissió:
Lourdes Bosch i Acarreta.

Ordre de Publicació
La Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de
2014, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE
núm. 8570/13, relativa a centre BIT a Alaior, projecte
prioritari i urgent, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:
RESOLUCIÓ
C)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a prioritzar el Centre Bit a Alaior com a inversió
preferent i urgent.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears perquè en el termini màxim de dos mesos doni
compliment a la petició formulada per l’Ajuntament d’Alaior en
la qual es demana una reunió urgent entre aquest i el Consell de
Menorca i el Govern de les Illes Balears, per informar de la
situació de l’ajornament i establir els nous terminis per a
l’execució del projecte."
A la seu del Parlament, 25 de març de 2014.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.
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La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de març de 2014, procedí a debatre el text
de la Proposició no de llei RGE núm. 1865/14, relativa a
declaració d'interès turístics regional de manifestacions i
esdeveniments culturals populars en l'àmbit de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

Ordre de Publicació
B)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2536/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a valoració de les
audiències del mes de febrer de 2014. (BOPIB núm. 142, de 21
de març de 2014).

RESOLUCIÓ
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

D)
"El Parlament insta el Govern de les Illes Balears que
inclogui al Reglament de la Llei de turisme el procediment i les
condicions d'atorgament de la declaració de "festa d'interès
turístic regional de les Illes Balears" com a distinció dirigida a
reconèixer la rellevància de festes, esdeveniments o
manifestacions d'índole cultural, popular o artística, que se
celebrin al territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears."
A la seu del Parlament, 25 de març de 2014.
El secretari de la comissió:
Fernando Rubio i Aguiló.
El president de la comissió:
Alejandro Sanz i Benejam.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2501/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a l'11M. (BOPIB núm. 142, de 21
de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
A)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2499/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a informació plural. (BOPIB
núm. 142, de 21 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2537/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució en els mitjans
digitals. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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E)

H)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2538/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a certificat de qualitat
ISO. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2498/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a programa de debat. (BOPIB
núm. 142, de 21 de març de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

F)

I)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2541/14, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a cessió global d'actius i
passius. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2539/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a recursos lingüístics a l'ens
públic. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

G)

J)

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2496/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a comprendre la realitat.
(BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2497/14, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compromís i obligació de
treballar des del criteri professional. (BOPIB núm. 142, de 21
de març de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació

K)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2540/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a programació per a les
eleccions europees. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).

B)
La Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de març de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 13858/13, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a evitar el sobrepagament als pensionistes. (BOPIB núm. 126,
de 29 de novembre de 2013).

La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

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 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
L)
La Comissió de control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears del Parlament de les Illes Balears, en sessió
de dia 20 de març de 2014, debaté la Pregunta RGE núm.
2542/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a incentivació de la
contribució activa de l'ens públic en els diferents àmbits de les
Illes Balears. (BOPIB núm. 142, de 21 de març de 2014).
La contestà a la mateixa sessió el director general de l'Ens
Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
C)
La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 20 de març de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1872/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
cessament del ministre Soria. (BOPIB núm. 140, de 7 de març
de 2014).
La votació obtengué el resultat següent:

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
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 de Salut del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 19 de març de 2014, rebutjà la Proposició no de
llei RGE núm. 1698/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
un Consell de Salut més representatiu. (BOPIB núm. 139, de 28
de febrer de 2014).
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 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de 2014, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 9286/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a menjadors escolars per
garantir el dret dels infants a una alimentació adequada. (BOPIB
núm. 114, de 13 de setembre 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 26 de març de 2014.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Territorial d'Educació de Menorca, qui informà sobre el tema
indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
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 20 de març de 2014, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 15600/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria del Comitè de
salut Laboral. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).
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 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
B)
Compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, sobre la reforma de les pensions (RGE núm.
9684/13).
A la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de
2013, tengué lloc la compareixença del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, qui, acompanyat del cap de
Premsa i de la cap de Gabinet, informà sobre el tema indicat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 20 de març de 2014, rebutjà
la Proposició no de llei RGE núm. 15601/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a celebració del centenari de la
mort de l'Arxiduc Lluís Salvador d'Àustria. (BOPIB núm. 135,
de 31 de gener de 2014).

2.5. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)
Retirada de l'escrit RGE núm. 9974/13.

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 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.4. COMPAREIXENCES
Ordre de Publicació
A)
Compareixença de la Sra. Delegada Territorial d'Educació
de Menorca, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals, per tal de defensar la seva idoneïtat al càrrec així
com el seu projecte per a l'acció de govern (RGE núm.
11134/13).
A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de
2014, tengué lloc la compareixença de la Sra. Delegada

A la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de març de
2014, es retirà l'escrit esmentat per part del Grup Parlamentari
MÉS, de solAlicitud de compareixença de la Sra. Delegada
Territorial d'Educació de Menorca per tal de defensar la seva
idoneïtat al càrrec, així com el seu projecte per a l'acció de
govern.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2014, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 2640/14, del sistema de finançament definitiu
dels consells insulars.
Així mateix, la Mesa acorda atendre la petició de
tramitació pel procediment d'urgència (escrit RGE núm.
2900/14) i que, un cop transcorreguts els 8 dies per tal que els
grups parlamentaris recaptin opinions i perquè els serveis de
la cambra elaborin un dossier documental, s'obri un termini de
presentació d'esmenes també de 8 dies, que es tramitaran
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
De la mateixa manera, conformement amb l'article 67.2 del
Reglament del Parlament, la Mesa acorda de sotmetre a la
consideració de la Junta de Portaveus la possibilitat d'habilitar
els dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació esmentada
(escrit RGE núm. 2900/14).
Un cop oïda la Junta de Portaveus del Parlament de les
Illes Balears, en sessió del mateix dia, la Mesa, que s'hi troba
formalment constituïda, acorda d'habilitar els dilluns i els
dissabtes per a la tramitació del projecte de llei de què es
tracta.
Palma, a 26 de març de 2014.
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 14 de març,
adoptà, entre d'altres, el següent acord:
11. Acord d'aprovació del Projecte de llei del sistema de
finançament definitiu dels consells insulars.
El Consell de Govern, a proposta del conseller d'Hisenda i
Pressuposts, adopta l'Acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei del sistema de
finançament definitiu dels consells insulars, que s'adjunta a
aquest acord.
Segon. Trametre el Projecte de llei esmentat al Parlament de
les Illes Balears, d'acord amb el que estableix l'article 117 del
Reglament de la cambra."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, a 14 de març de 2014.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI DEL SISTEMA DE
FINANÇAMENT DEFINITIU
DELS CONSELLS INSULARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
L’Estatut d’autonomia de les Illes Balears regula, en els
articles 137 i 138, els aspectes bàsics del finançament dels
consells insulars, i fa una referència especial als principis que
s’han de respectar per tal de garantir l’exercici adequat de les
competències atribuïdes a aquests ens, com també als recursos
de què disposen per finançar-se.
Efectivament, i d’acord amb l’article 137.1 del nostre text
estatutari, les hisendes dels consells insulars es regeixen pels
principis d’autonomia financera, suficiència de recursos, equitat
i responsabilitat fiscal. Així mateix, l’article 138.1 següent
disposa que mitjançant una llei del Parlament s’ha de regular el
règim de finançament dels consells insulars, fonamentat en els
principis de suficiència financera, solidaritat i cooperació, que
no pot suposar en cap cas una disminució dels recursos ja
obtinguts i que ha d’establir els mecanismes de participació en
les millores de finançament de la Comunitat Autònoma en
proporció a les competències pròpies, transferides o delegades.
Aquesta garantia de mínims, com també la de la participació
dels consells insulars en l’evolució dels recursos de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, es reitera en la
disposició addicional cinquena de l’Estatut, d’acord amb la qual
el finançament dels consells insulars i la seva revisió es
regeixen pel que estableix la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del
sistema de finançament definitiu dels consells insulars, o per la
norma que la substitueixi, és a dir i a partir d’ara, per la present
Llei.
Més concretament, i pel que fa als fons que han d’integrar
el sistema de finançament dels consells insulars, l’apartat 2 de
l’article 138 de l’Estatut estableix que la llei de finançament
dels consells insulars ha de preveure un fons per garantir un
nivell similar de prestació i d’eficiència en la gestió dels serveis
per part de cada consell insular en l’exercici de les
competències autonòmiques comunes que els han estat
assignades i un fons de compensació per corregir els
desequilibris que es poden produir. Ambdós fons ja es preveuen
actualment en la Llei 2/2002, esmentada abans, sota la
denominació, respectivament, de fons interinsular de
finançament de serveis i de fons de compensació interinsular, i
també s’inclouen amb la mateixa denominació en la present llei,
la qual així mateix crea un nou fons, denominat fons de
convergència, a fi de complir el mandat estatutari relatiu a la
participació dels consells insulars en les variacions del
finançament de la Comunitat Autònoma, en proporció a
l’evolució dels seus ingressos corrents o ordinaris, això és, i
d’acord amb la present llei, dels ingressos no finalistes
corresponents als capítols 1, 2 i 4 del pressupost anual liquidat
de la comunitat autònoma.
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II
Així mateix, el títol V de la Llei 8/2000, de 27 d’octubre, de
consells insulars, regula els trets legals essencials del
finançament dels consells insulars, i preveu que, per llei, s’ha de
regular un sistema de finançament definitiu, sens perjudici que,
en l’entretant, es garanteixi el cost efectiu dels serveis
corresponents a les competències atribuïdes per la Comunitat
Autònoma per qualsevol títol i que, en tot cas, els fons que es
posin a disposició dels consells insulars tenguin un caràcter
incondicionat. Aquesta mateixa Llei també preveu l’existència
d’un fons de compensació interinsular, que també s’ha de
regular per llei, amb càrrec al qual els consells insulars han de
rebre les transferències de capital que els corresponguin.
En aquest context, es va aprovar la Llei 2/2002, de 3 d’abril,
del sistema de finançament definitiu dels consells insulars, que
va suposar, certament, una fita històrica en la regulació d’un
sistema de finançament modern, amb una base metodològica
basada en les necessitats de despesa dels consells insulars, en
funció d’unes variables objectives indicadores d’aquestes
necessitats, més enllà de la despesa històrica prèvia als
traspassos de cada competència o funció a cada consell insular,
és a dir, del cost històric o cost efectiu; tot això d’una manera
semblant al sistema legal de finançament dissenyat pel
legislador estatal respecte de les comunitats autònomes de règim
comú i sens perjudici, evidentment, de les restriccions
financeres inherents al volum de recursos disponibles, com
també de les modulacions que resulten de la garantia d’uns
recursos mínims, garantia que, com s’ha dit abans, és imposada
per l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i que, en principi,
s’ha d’entendre per referència als recursos obtinguts per cada
consell insular en virtut del sistema implantat per la Llei 2/2002.
En aquest sentit, la present Llei continua aquesta línia,
perfeccionant les bases metodològiques del sistema i,
particularment, la seva transparència, a fi de possibilitar i fer
plenament visible qualsevol simulació o estimació del valor de
les seves variables en diferents escenaris. Així mateix, aquesta
Llei fa una passa més pel que fa a la seva vocació de
permanència, atès que ja no es preveu la necessitat d’una revisió
quinquennal del sistema, revisió que, fins ara, era imposada per
l’article 7 de la Llei 2/2002; i això, és clar, al marge de la
potestat del legislador autonòmic de revisar novament, en el
futur, el sistema, si així es considera adient, i sens perjudici de
la regla d’actualització periòdica del sistema que preveu aquesta
Llei, mitjançant el recàlcul dels valors de les variables dels fons
cada quatre anys.
Certament, el camí per a la revisió del sistema de
finançament actual ha estat llarg i complex, ateses les dificultats
pròpies d’un procés negociador d’aquesta naturalesa i abast, en
un context inicial en el qual s’havia de tenir en compte, a més,
la creació del nou Consell Insular de Formentera. Per això,
aquests darrers anys —i, més concretament, des de la disposició
addicional quarta de la Llei 5/2007, de 27 de desembre, de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears per a l’any 2008— les successives lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears han anat
prorrogant, any rere any i mitjançant diverses disposicions
addicionals, l’obligació de revisar el sistema, tenint en compte
el resultat de l’avaluació del finançament vigent i els criteris i
les variables generals que es proposin en el si del Consell
Financer Interinsular, a què es refereix l’article 8 de la Llei
2/2002 esmentada, d’acord amb els principis d’equitat, de
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transparència i d’objectivitat que han de regir les relacions entre
l’Administració de la Comunitat Autònoma i els consells
insulars. A més, en tot aquest interval, s’han previst, amb
caràcter transitori, diverses quanties addicionals màximes a
favor dels consells insulars, mitjançant un sistema de bestretes
addicionals al marge del sistema, a fi de reforçar la suficiència
financera de les hisendes insulars.
En aquest darrer sentit, la present Llei inclou en el sistema
una quantia fins i tot superior als imports que normalment es
preveien en les disposicions addicionals esmentades, mitjançant
una dotació extraordinària del fons de convergència per a l’any
2014, per un import total de 32.500.000 euros, la distribució del
qual s’ha de regir per les regles generals d’aquest fons. Això no
obstant, i atès el marc pressupostari a curt i mitjà termini, força
restrictiu, s’estableix que la imputació pressupostària d’aquestes
bestretes es faci cada any, per mitjà de la llei anual de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, d’acord amb
els objectius anuals d’estabilitat pressupostària.
Certament, aquestes bestretes addicionals no constitueixen
finançament consolidat dels consells insulars als efectes del que
preveuen l’article 138.1 i la disposició addicional cinquena de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears —com així recorda
també la disposició addicional catorzena de la Llei 15/2012, de
27 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2013—, de manera
que la garantia de mínims respecte dels recursos proporcionats
pel sistema de finançament l’any base —el qual es fixa en l’any
2012— és, en principi, la que resulta de la Llei 2/2002. Però, tot
i això, i a fi de garantir un volum superior de recursos als
consells insulars i, amb això, assegurar el compliment del
principi de suficiència financera del sistema, la present Llei
eleva aquesta garantia de mínims fins a la quantia que, per a
l’any 2014, resulta del nou sistema de finançament per a cada
consell insular, amb inclusió, fins i tot, de l’import que els
correspongui de la dotació extraordinària al fons de
convergència per a l’any 2014, esmentada abans.
III
D’aquesta manera, el Consell Financer Interinsular —que es
manté en aquesta nova Llei com a l’òrgan paritari al qual fa
referència l’apartat 3 de l’article 138 de l’Estatut— va aprovar
la Recomanació 2/2012, de 27 de desembre, sobre els criteris
que han d’articular el sistema de finançament definitiu dels
consells insulars, en el marc de les disposicions legals
esmentades abans, com també del Decret 51/2008, de 18 d’abril,
pel qual es regula la composició, el funcionament i les
atribucions del Consell Financer Interinsular. Per mitjà de la
Recomanació esmentada, aquest òrgan de composició paritària
fixa les característiques essencials que ha de tenir el nou
sistema, d’acord amb els principis i les normes bàsiques que es
contenen en l’Estatut d’autonomia, i defineix els principals
paràmetres que s’han d’incloure en la llei: a saber i en primer
lloc, les necessitats globals de finançament l’any base
(suficiència estàtica), per a la qual cosa s’han de delimitar la
massa homogènia de finançament, d’una banda, i la massa no
homogènia de finançament, de l’altra; en segon lloc, i per tal de
distribuir la massa homogènia de finançament, els criteris que
han de permetre quantificar les necessitats de despesa i, amb
això, de finançament de cada consell insular l’any base, i,
finalment, les regles d’evolució del sistema (suficiència
dinàmica), amb la creació d’un fons de convergència.
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Aquest fons de convergència, certament, constitueix la
principal novetat del nou sistema i, en primer lloc, té com a
objectiu, mitjançant la dotació extraordinària per a l’any 2014
a què s’ha fet referència abans, reequilibrar la posició de tots els
consells insulars per raó de la implantació del nou sistema, en
el sentit que, després d’aquesta dotació, el finançament de tots
aquests ens ultrapassi el llindar corresponent a la garantia de
mínims que resultaria de considerar únicament el volum de
recursos que els proporcionava el sistema de finançament
anterior. En segon lloc, i una vegada aconseguit aquest objectiu,
el fons de convergència té com a finalitat adaptar el volum de
recursos anuals que han de percebre els consells insulars a la
variació anual dels ingressos de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, és a dir, modular el
finançament dels consells insulars en el temps.
A aquests efectes, la quantia anual —positiva o negativa—
d’aquest fons de convergència s’ha de determinar, cada any,
d’acord amb el percentatge de variació dels ingressos no
finalistes imputables als capítols 1, 2 i 4 del pressupost de la
Comunitat Autònoma, a fi que els consells insulars participin no
tan sols de la previsible evolució positiva dels ingressos de la
Comunitat Autònoma, sinó també de les possibles variacions
interanuals negatives, sens perjudici del límit absolut
corresponent a la garantia de finançament mínim, en els termes
indicats en l’antecedent segon anterior. En aquest sentit, es
preveu que la quantia positiva o negativa del fons de
convergència que correspongui cada any s’incorpori a la massa
de finançament homogènia dels consells insulars, de manera que
la incidència efectiva del fons de convergència anual per a cada
un dels consells insulars sigui, justament, la que resulti d’aplicar
les variables pròpies del fons interinsular de finançament de
serveis i del fons de compensació interinsular, en les
proporcions corresponents a ambdós fons per a cada consell
insular.
IV
D’acord amb tot el que s’ha exposat abans, s’ha tramitat
aquesta nova Llei de regulació del sistema de finançament
definitiu dels consells insulars, la qual s’estructura en quatre
capítols, que contenen, respectivament, les disposicions
generals; les normes relatives al finançament de les
competències homogènies —amb dues seccions en què es
regula la suficiència estàtica del sistema, d’una banda, i la
suficiència dinàmica, de l’altra—; les normes específiques per
al finançament de les competències no homogènies, i el
finançament addicional per raó de l’assumpció de noves
competències per part dels consells insulars a partir de l’1 de
gener de 2014. En aquest sentit, la Llei determina la massa
homogènia de finançament l’any base 2012 per a tots els
consells insulars i, en funció d’aquest volum agregat de recursos
disponibles —al qual s’afegeixen més de tres milions i mig
d’euros, amb càrrec a la hisenda autonòmica, a fi d’augmentar
la dotació corresponent als convenis en matèria de serveis
socials—, les necessitats de finançament l’any base de cada
consell insular. En aquest punt cal destacar la inclusió en el
sistema, a més del cost inherent a l’exercici de les competències
i la prestació dels serveis corresponents a les competències
pròpies dels consells insulars incloses en el sistema anterior —i
transferides o delegades per mitjà de les normes legals i
reglamentàries corresponents—, el cost anual corresponent als
convenis subscrits en matèria de serveis socials —incrementat,
com s’ha dit abans, en més de tres milions i mig d’euros— i en
matèria de carreteres a l’empara de diverses normes legals, cost

que, fins ara, se situava al marge del sistema; això no obstant,
i en particular, els convenis vigents formalitzats a l’empara de
la disposició addicional setena de la Llei 14/2001, de 29
d’octubre, d’atribució de competències als consells insulars en
matèria de serveis socials i seguretat social, produeixen efectes
l’any 2014, en els termes que preveu l’apartat 1 de la disposició
transitòria única de la present Llei. En cap cas, però, no es
poden subscriure nous convenis a partir de l’entrada en vigor de
la Llei, raó per la qual es deroguen totes les disposicions legals
especials en aquestes matèries.
Doncs bé, totes aquestes necessitats de finançament s’han de
satisfer per mitjà de la distribució del fons interinsular de
finançament de serveis i del fons de compensació interinsular.
Així mateix, la Llei estableix les categories de despesa i les
variables que s’han de tenir en compte en la distribució
d’ambdós fons, com també les ponderacions corresponents, a fi
de reflectir d’una manera objectiva les necessitats de despesa
dels consells insulars per raó de l’exercici de les seves
competències, tot això en el marc de la proposta feta pel Consell
Financer Interinsular per mitjà de la Recomanació 2/2012,
esmentada abans, i també de la Recomanació 1/2013, de 3 de
desembre, resultant de l’audiència als consells insulars del
projecte que ha donat lloc a aquesta Llei.
D’altra banda, i en el marc del principi d’autonomia
financera, s’estableix un màxim percentual per a despeses de
capital en el fons interinsular de finançament de serveis, màxim
que s’haurà de tenir en compte en les lleis anuals de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma i que haurà de ser
decreixent en el temps, de manera que, respectant la distribució
anual entre despeses corrents i despeses de capital que
s’estableixi en les lleis anuals de pressuposts generals, els
consells insulars puguin fer les despeses que considerin
adequades d’una manera incondicionada. Pel que fa al fons de
compensació interinsular, la Llei preveu una dotació inicial
l’any base de 30.000.000 d’euros, que els consells insulars
només poden destinar a finançar despeses de capital, encara que
també d’una manera incondicionada.
Pel que fa al finançament de les competències no
homogènies, la Llei estableix les quanties que corresponen a
cada consell insular, quanties que resulten, d’una banda, d’una
millora en la dotació d’aquestes competències —particularment
les relatives al sector primari i al transport terrestre de persones,
per un import de quasi tres milions i mig d’euros, amb càrrec
també a la hisenda autonòmica— i, d’altra banda, per
l’agregació d’aquesta quantia addicional i de tots els recursos
destinats actualment a aquest finançament heterogeni —tenint
en compte també la despesa que, en l’actualitat, fa
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
a l’illa de Mallorca— i la posterior desagregació, per illes,
d’aquesta nova massa agregada de recursos, de manera que el
repartiment es faci d’una manera més objectiva i no, únicament,
segons el cost efectiu històric a cada illa, i que es garanteixi,
amb això, la suficiència financera d’aquest bloc competencial.
En aquest mateix sentit, el finançament addicional que resulti de
l’assumpció de noves competències per part dels consells
insulars a partir de l’1 de gener de 2015 s’haurà de fer d’acord
amb variables objectives i no segons el cost efectiu per illes
abans de les transferències corresponents, tot això, evidentment,
mentre no s’integrin aquestes noves competències en el sistema,
integració que es preveu immediata en tot cas quan les noves
competències siguin assumides per tots els consells insulars,
això és, quan es tracti de noves competències homogènies.
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Des del punt de vista dinàmic, ja s’ha indicat abans que la
Llei crea un nou fons, el fons de convergència, la quantia del
qual s’ha de preveure cada any en els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i que pot ser positiva
o negativa segons l’evolució interanual dels ingressos
computables a l’efecte d’aquest fons, de manera que el
finançament addicional que es pugui rebre anualment amb
càrrec a aquest fons en cap cas té el caràcter d’un finançament
consolidat, sinó únicament la quantia corresponent a la garantia
de mínims, en els termes que també ja s’han exposat.
La Llei es completa amb tres disposicions addicionals, una
disposició transitòria, una altra de derogatòria i tres de finals,
per les quals s’estableixen algunes normes particulars que no
troben lloc en l’estructura de la Llei, com ara la dotació
extraordinària per al 2014 del fons de convergència o les
normes per a la futura imputació pressupostària de les bestretes
concedides en exercicis anteriors; es regulen els efectes del nou
sistema sobre determinats convenis; es deroga l’anterior Llei
2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament definitiu dels
consells insulars, i determinades disposicions legals
específiques, i, finalment, es faculta el Govern de les Illes
Balears per dictar normes reglamentàries de desplegament i
s’estableix l’entrada en vigor de la Llei.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta Llei té per objecte regular el sistema de
finançament definitiu dels consells insulars, d’acord amb el que
preveuen l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i la Llei
8/2000, de 27 d’octubre, de consells insulars.
Article 2
Elements generals del sistema
1. El sistema de finançament definitiu que regula aquesta Llei
té caràcter indefinit i s’articula en tres fons de finançament de
les competències homogènies, això és de les competències
autonòmiques assumides per tots els consells insulars l’any base
2012, i que són el fons interinsular de finançament de serveis,
el fons de compensació interinsular i el fons de convergència.
2. El fons interinsular de finançament de serveis finança
despeses corrents i despeses de capital i s’ha d’imputar als
pressuposts generals anuals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears mitjançant les transferències corrents i de capital
que, respectivament, pertoquin.
La llei anual de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears ha de concretar la quantia que
correspongui, cada any, a transferència corrent i a transferència
de capital, i aquesta transferència de capital, pel que fa al fons
interinsular de finançament de serveis, no pot ser superior al 35
% de l’import total del fons. Així mateix, aquest percentatge
màxim ha de decréixer cada any, al llarg dels anys 2015 i 2016,
fins a un màxim, respectivament, del 25 % i del 10 % de
l’import total del fons, i pot ser diferent per a cada consell
insular, de manera que a partir de l’any 2017 sigui en tot cas del
0 %.
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3. El fons de compensació interinsular finança despeses de
capital i s’ha d’imputar als pressuposts generals anuals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears mitjançant les
transferències de capital que pertoquin.
4. El fons de convergència completa el sistema de finançament
des del punt de vista dinàmic, a fi que tots els consells insulars
ultrapassin el llindar de finançament mínim resultant del sistema
anterior, com també, després, a fi de modular el finançament
anual en el temps, i s’integra en el fons interinsular de
finançament de serveis i en el fons de compensació interinsular
de la manera que preveu l’article 12 d’aquesta Llei, i, per tant,
no s’ha d’imputar a cap consignació específica dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma.
5. En tot cas, i sens perjudici dels límits inherents a la naturalesa
corrent o de capital de les despeses finançades per aquests fons,
el finançament a favor dels consells insulars té un caràcter
incondicionat, de manera que cada consell insular té plena
autonomia pel que fa a les decisions de despesa.
6. El finançament de les competències no homogènies, això és,
de les competències autonòmiques que no han estat assumides
per tots els consells insulars l’any base 2012, és el que
estableixen específicament per a cada consell insular els articles
13 i 14 d’aquesta Llei.
Article 3
Definicions
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’estableixen les definicions
següents:
a) Població de dret: la població resident segons la
informació que figura en el padró d’habitants de cada municipi
de les Illes Balears.
b) Població ampliada: la mitjana anual de la càrrega
demogràfica d’un territori, segons l’índex de pressió humana.
c) Població aturada: la mitjana anual de la totalitat de
persones en situació d’atur, d’acord amb les dades del Servei
d’Ocupació de les Illes Balears.
d) Dispersió de la població: el nombre d’entitats singulars,
enteses com qualsevol àrea habitable del territori municipal
clarament diferenciada i coneguda amb una denominació
específica que la identifica sense possibilitat de confusió.
e) Superfície: l’extensió territorial mesurada en hectàrees.
f) Superfície forestal: la part de la superfície que s’hagi de
considerar forest d’acord amb la Llei 43/2003, de 21 de
novembre, de forests.
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g) Superfície protegida: la part de la superfície que integra
alguna de les àrees naturals d’especial interès (ANEI) a què es
refereix el títol I de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d’espais
naturals i de règim urbanístic de les àrees d’especial protecció
de les Illes Balears.

La quantia que, d’acord amb el que estableix el paràgraf
anterior, correspongui a cada consell insular en concepte de
finançament mínim garantit no ha de ser objecte de cap
actualització, i s’ha de considerar, per tant i de manera
indefinida, en termes absoluts.

2. Totes les dades corresponents a les variables anteriors, les ha
de certificar l’Institut d’Estadística de les Illes Balears,
directament o per referència a la informació disponible de les
institucions que pertoquin en cada cas.
A aquests efectes, les dades que s’han de tenir en compte, en
els casos en què es tracti de dades disponibles inicialment amb
caràcter provisional i posteriorment amb caràcter definitiu, són
les que, en el moment en què es faci l’actualització a què es
refereix l’article 11 d’aquesta Llei, estiguin disponibles amb
caràcter definitiu respecte de l’any que constitueixi l’any base
en cada cas o, si no n’hi ha, respecte de l’any anterior més
proper a l’any base.

Article 6
Consell Financer Interinsular

Article 4
Normes sobre els pagaments
1. Els pagaments que, en execució dels crèdits pressupostaris
corresponents, s’hagin de fer a favor de cada consell insular han
de tenir lloc per dotzenes parts iguals mensuals, sens perjudici
de les diferències que, si s’escau, es produeixin en la liquidació
anual del fons de convergència, les quals s’han de regularitzar
en el pagament mensual que correspongui amb posterioritat a la
liquidació del fons.
Així mateix, la Conselleria d’Hisenda i Pressuposts, per
mitjà de la Direcció General de Pressuposts i Finançament, ha
de comunicar cada any a tots els consells insulars els paràmetres
essencials que justifiquin l’import de les transferències anuals
corresponents.
2. L’eventual exigència d’interessos legals sobre les quanties
pendents de pagament s’ha de regir per les normes que estableix
la legislació de finances de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
Article 5
Massa de finançament l’any base i garantia de mínims
1. La massa de finançament dels consells insulars corresponent
a l’any base 2012 es divideix entre la massa homogènia de
finançament que dóna cobertura a les matèries competencials
assumides pels quatre consells insulars, que es detallen en
l’annex 1, i la massa no homogènia de finançament, que cobreix
les competències no assumides per tots els consells insulars,
detallades en l’annex 2.
2. En tot cas, es garanteix a cada consell insular el finançament
mínim que resulta de la massa de finançament a què es refereix
l’apartat anterior, això és, les quanties corresponents a cada
consell insular per raó de les competències homogènies, la suma
total de les quals dóna lloc a la massa homogènia de
finançament a què fa referència l’article 7, i les quanties
corresponents a les competències no homogènies assumides per
cada consell insular a què fa referència l’article 13, més la
quantia que resulti de la distribució de la dotació extraordinària
al fons de convergència que estableix la disposició addicional
primera d’aquesta Llei i la que resulti del que preveu la
disposició addicional tercera.

1. El Consell Financer Interinsular és un òrgan consultiu i de
deliberació, constituït per quatre representants del Govern de les
Illes Balears i un representant de cada consell insular, la finalitat
essencial del qual és assegurar la coordinació entre el Govern de
les Illes Balears i els consells insulars en l’aplicació del sistema
de finançament que regula aquesta Llei.
2. La composició, el funcionament i les atribucions del Consell
Financer Interinsular es despleguen en el Decret 51/2008, de 18
d’abril, pel qual es regula la composició, el funcionament i les
atribucions del Consell Financer Interinsular.
Capítol II
Normes relatives al finançament de les competències
homogènies
Secció 1a
Normes sobre la suficiència estàtica del sistema
Article 7
Massa homogènia de finançament l’any base 2012
1. La massa homogènia de finançament està integrada pels
imports següents fixats per a l’any base 2012 per a cada consell
insular:
a) Els imports que corresponen a cada consell insular per
aplicació del que disposa la Llei 2/2002, de 3 d’abril, del
sistema de finançament definitiu dels consells insulars.
b) Els imports que corresponen a cada consell insular per
aplicació del que disposen l’article 19 i la disposició addicional
cinquena de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i seguretat social.
c) Les quanties transferides al Consell Insular de Mallorca
durant l’exercici de 2012 arran de la subscripció dels convenis
a què es refereix la disposició addicional catorzena de la Llei
8/2004, de 23 de desembre, de mesures tributàries,
administratives i de funció pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears.
d) Els imports que corresponen a cada consell insular per
aplicació del que disposen l’article 10 i la disposició addicional
vuitena de la Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de carreteres i
camins.
e) Els imports que corresponen a cada consell insular per
aplicació del que disposa el Decret 106/2010, de 24 de
setembre, sobre el traspàs als consells insulars de les funcions
i els serveis inherents a les competències pròpies d’aquestes
institucions insulars que actualment exerceix l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de caça
i de regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics,
com també de pesca fluvial.
f) Les quanties transferides al Consell Insular d’Eivissa per
al manteniment del centre sanitari no psiquiàtric Can Serres a
què es refereix la disposició addicional cinquena de la Llei
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12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
g) Les quanties previstes en els convenis subscrits a
l’empara de la disposició addicional setena de la Llei 14/2001,
com també en la resta de convenis vigents en matèria de serveis
socials i en matèria de carreteres que financin competències dels
consells insulars en aquestes matèries.
2. Tots els imports a què fa referència l’apartat anterior es
quantifiquen atenent el que estableix la disposició addicional
segona de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2012.
3. L’import que correspon al Consell Insular de Formentera en
la massa homogènia de finançament es quantifica aplicant,
sobre l’import de la transferència que va rebre el Consell Insular
de Formentera l’any base 2012, la proporció que correspon al
Consell Insular d’Eivissa en la massa homogènia de
finançament respecte a la massa total d’aquest mateix Consell
Insular, sense incloure en la massa total l’import de les
competències no homogènies respecte a les quals el Consell
Insular de Formentera va rebre transferències l’any base 2012.
4. D’acord amb això, la massa homogènia de finançament l’any
base 2012 es quantifica en 208.129.505,72 euros, i les
proporcions imputables a cada consell insular respecte d’aquesta
massa homogènia de finançament són les següents:
a) Consell Insular de Mallorca: 72,811755 %.
b) Consell Insular de Menorca: 12,346856 %.
c) Consell Insular d’Eivissa: 13,178833 %.
d) Consell Insular de Formentera: 1,662556 %.
Aquesta dotació es correspon amb la massa homogènia de
finançament que resulta del sistema de finançament anterior,
més una quantia addicional per l’import de 3.516.205,72 euros.
Article 8
Necessitats homogènies de finançament l’any base 2012
1. Les necessitats homogènies de finançament de cada consell
insular l’any base 2012 es quantifiquen a partir de la suma del
fons interinsular de finançament de serveis i del fons de
compensació interinsular.

degudes a la insularitat, més una quantia fixa de 350.000 euros
per a cada consell insular, d’acord amb l’expressió següent:

FIFS i  c  FIFS 2012 

3. El fons de compensació interinsular permet corregir els
desequilibris que es puguin produir entre els consells insulars en
l’exercici de les competències esmentades.
Article 9
Fons interinsular de finançament de serveis
1. El fons interinsular de finançament de serveis es dota l’any
base 2012 amb un import de 178.129.505,72 euros, resultant de
la suma de 176.729.505,72 euros, que es reparteix sobre la base
de la població de dret corresponent al territori de cada consell
insular respecte de la població de dret del conjunt de les Illes
Balears, corregida per un índex relatiu d’usuaris potencials dels
serveis i un factor de correcció de les diferències de cost

Pi

P

 1  f   IUPi  f  FIi 

i

c: 350.000 euros
FIFSi: fons interinsular de finançament de serveis corresponent
al consell insular i
FIFS2012: fons interinsular de finançament de serveis l’any base
2012
Pi: població total de dret del consell insular i
 Pi població total de dret de les Illes Balears
IUPi: índex d’usuaris potencials per habitant del consell insular
i
FIi: factor de correcció de les diferències de cost degudes a la
insularitat
ƒ: constant que pren el valor de 0,3
2. L’índex d’usuaris potencials per habitant IUPi es calcula
d’acord amb l’expressió següent:

IUPi 

V

IUPij 

W

IUPk 



 IUPij

j

 IUPk

kj

k i Pi
ki
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Vj: pes de la categoria de despesa j
IUPij: índex d’usuaris potencials per habitant del consell insular
i en la categoria j
Wkj: pes de la variable socioeconòmica k en la categoria j
IUPk: índex relatiu de la variable socioeconòmica k
ki: valor de la variable socioeconòmica k per al consell insular
i
3. El factor de correcció de les diferències de cost degudes a la
insularitat FIi es defineix de la manera següent:

FIi 

Pi  di Pi

 P  d   P
i

2. El fons interinsular de finançament de serveis permet garantir
un nivell similar de prestació i d’eficiència en la gestió dels
serveis per part de cada consell insular en l’exercici de les
competències autonòmiques comunes que els han estat
assignades i que es recullen en l’annex 1 d’aquesta Llei.
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i

i

On d pren valor 1 per al Consell Insular de Mallorca, 1,4 per als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa, i 1,6, per al Consell
Insular de Formentera.
4. Les categories de despesa, les variables socioeconòmiques
representatives i les ponderacions respectives, expressades en
tant per cent, són les següents:
Categories de
despesa

Ponderació

Variables

Ponderació

Administració general

10,30 %

Població ampliada

100 %

Seguretat i protecció
civil

1,44 %

Població ampliada
Superfície forestal

50 %
50 %

Serveis socials

48,49 %

Població de dret
Població de dret de 65
anys i més Dispersió
de la població
Població aturada
Població de dret de 18
anys i menys

45 %
40 %
7%
5%
3%

9048

BOPIB núm. 144 - 28 de març de 2014

Cultura i esports

6,74 %

Població ampliada

100 %

Habitatge i urbanisme

1,64 %

Població ampliada
Superfície

80 %
20 %

Medi ambient

2,51 %

Població ampliada
Superfície
Superfície protegida

40%
30%
30 %

Carreteres

28,88 %

Població ampliada

50 %

Superfície
Dispersió de la
població

30 %
20 %

5. D’acord amb això, les proporcions que corresponen a cada
consell insular d’aquest fons l’any base 2012 són les següents:
a) Consell Insular de Mallorca: 74,820776 %.
b) Consell Insular de Menorca: 10,676024 %.
c) Consell Insular d’Eivissa: 13,034372 %.
d) Consell Insular de Formentera: 1,468828 %.
Article 10
Fons de compensació interinsular
1. El fons de compensació interinsular es dota l’any base 2012
amb un import de 30.000.000 d’euros i es reparteix sobre la
base de la població i de la superfície corresponent al territori de
cada consell insular, d’acord amb l’expressió següent:

Pi

FCIi  FCI 2012 

P

 1  f   INDi  f  FIi 

i

2. L’índex de necessitats de despesa per habitant INDi es calcula
sobre la base de l’expressió següent:
INDi 

W

INDk 



k

4. D’acord amb això, les proporcions que corresponen a cada
consell insular d’aquest fons l’any base 2012 són les següents:
a) Consell Insular de Mallorca:
74,662974%.
b) Consell Insular de Menorca:
11,131418%.
c) Consell Insular d’Eivissa:
12,848088%.
d) Consell Insular de Formentera:
1,35752%.
Article 11
Regles d’actualització del sistema
1. Cada quatre anys, a comptar des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, s’han de recalcular els valors resultants de les
variables que integren el fons interinsular de finançament de
serveis i el fons de compensació interinsular susceptibles de
variació, això és, els valors de totes les variables relatives a la
població i els de les variables corresponents a la superfície
forestal i a la superfície protegida, d’acord amb les definicions
i les dades disponibles de les variables a què fa referència
l’article 3, amb la consegüent redistribució dels fons que
pertoqui per a cada consell insular, amb efectes des del mateix
any en què tengui lloc l’actualització i durant un període total de
quatre anys, sens perjudici de la garantia de mínims a què fa
referència l’article 5.2, la qual es manté al llarg de la vigència
del sistema que estableix aquesta Llei.
2. L’actualització quadriennal esmentada s’ha de fer tenint en
compte el valor de les variables l’any base immediatament
anterior a cada actualització, d’acord amb les normes que
estableix a aquest efecte el segon paràgraf de l’article 3.2, any
base que s’ha de modificar igualment cada quatre anys, a
comptar en aquest cas des de l’any 2012.
Secció 2a
Normes sobre la suficiència dinàmica del sistema

 INDk

Article 12
Fons de convergència

k i Pi
ki

P

i

INDi: índex de necessitats de despesa per habitant del consell
insular i
Wk: pes de la variable socioeconòmica k
INDk: índex relatiu de la variable socioeconòmica k
ki: valor de la variable socioeconòmica k per al consell insular
i
ƒ: constant que pren el valor de 0,3
FIi: índex equivalent al que ja s’ha definit per al fons
interinsular de finançament de serveis
3. Les variables representatives i les ponderacions respectives,
expressades en tant per cent, són les següents:
Variables
Població ampliada
Superfície
Població de dret de 65 anys i més
Dispersió de la població
Població aturada
Població de dret de 18 anys i menys

Ponderació
40%
25%
20%
10%
3%
2%

1. El fons de convergència constitueix l’instrument per mitjà del
qual s’assegura a tots els consells insulars un llindar de
finançament mínim superior al volum de recursos resultant del
sistema anterior, mitjançant la dotació extraordinària per a l’any
2014 que estableix la disposició addicional primera, i es fixa
l’evolució del finançament de cada consell insular en el temps,
d’acord amb els apartats següents d’aquest article, en el marc
del sistema que configura aquesta Llei.
2. Les quanties corresponents al fons de convergència s’han de
determinar cada any, a partir de l’any 2015, d’acord amb la
variació dels ingressos anuals de l’Administració de la
Comunitat Autònoma de caràcter no finalista que s’hagin
d’imputar als capítols 1, 2 i 4 dels pressuposts respecte dels
ingressos de l’any immediatament anterior, sobre la base de la
massa de finançament corresponent a l’any immediatament
anterior que proporciona el sistema, sense incloure-hi el
finançament corresponent a les competències no homogènies,
això és, i pel que fa a l’any 2015, sobre la base de
240.629.505,72 euros.
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A aquest efecte no s’han de tenir en compte, en cap cas, les
quanties de les liquidacions negatives anuals que, per a
l’Administració de la Comunitat Autònoma, puguin tenir lloc
per raó de les liquidacions del sistema de finançament
autonòmic que faci l’Administració de l’Estat.
3. L’import anual del fons de convergència, de caràcter positiu
o negatiu segons els casos, s’ha d’integrar en el fons interinsular
de finançament de serveis i en el fons de compensació
interinsular en la proporció que correspongui a cada un
d’aquests dos fons respecte del total d’ambdós, i s’ha de
distribuir entre els consells insulars en funció de les proporcions
que resultin per a cada consell insular com a conseqüència de
l’aplicació de les regles d’ambdós fons; això és, i pel que fa al
període quadriennal corresponent a l’any base 2012, d’acord
amb les proporcions a què es refereixen l’apartat 5 de l’article
9 i l’apartat 4 de l’article 10.
4. Les quanties imputables cada any al fons de convergència, i
la distribució inicial d’aquestes entre els consells insulars, s’han
de fixar d’acord amb les previsions dels ingressos computables,
a què es refereix l’apartat 2 anterior, que es contenguin en el
pressupost anual de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears i per l’import corresponent al 95 %
d’aquestes previsions. Això no obstant, a mesura que es liquidin
els pressuposts anuals i, amb això, es coneguin les xifres
definitives de la variació percentual dels ingressos computables
entre l’exercici de referència i l’exercici anterior, s’ha de
determinar la liquidació definitiva anual del fons a efectes de la
dotació, positiva o negativa, i la distribució que, finalment,
corresponguin, la qual s’ha d’incloure en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de l’any
següent.
Capítol III
Normes específiques de finançament de les competències
no homogènies
Article 13
Massa no homogènia de finançament l’any base 2012
1. La dotació per a les competències no homogènies transferides
als consells insulars que figuren en l’annex 2 d’aquesta Llei
queda fixada per a l’any base 2012 en les quanties següents:
a) Consell Insular de Mallorca: 511.208,10 euros.
b) Consell Insular de Menorca: 7.301.152,14 euros.
c) Consell Insular d’Eivissa:
5.267.799,25 euros.
d) Consell Insular de Formentera: 1.115.250,56 euros.
Aquesta dotació es correspon amb la massa no homogènia
de finançament que resulta del sistema de finançament anterior,
més una quantia addicional per l’import de 3.480.206,96 euros.
2. Totes les dotacions a les quals fa referència l’apartat anterior
s’han d’imputar a les consignacions pressupostàries que
corresponguin, amb la naturalesa de transferències corrents de
caràcter incondicionat, de manera separada del fons interinsular
de finançament de serveis i del fons de compensació
interinsular.
En particular, la dotació addicional a què es refereix el segon
paràgraf de l’apartat anterior s’ha de satisfer, pel que fa a l’any
2014, mitjançant el crèdit pressupostari específic previst en la
disposició addicional tercera de la Llei 8/2013, de 23 de
desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears per a l’any 2014, al qual fa referència també
la disposició addicional primera de la present Llei.
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Article 14
Actualització de les dotacions
Per a l’any 2015 i els següents, les quanties a què es refereix
l’article anterior s’han d’actualitzar en el mateix percentatge en
què s’incrementin o disminueixin els ingressos liquidats no
finalistes dels capítols 1, 2 i 4 dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma, calculats de la mateixa manera que
preveuen els apartats 2 i 4 de l’article 12 per al fons de
convergència, sens perjudici que, en el cas que el resultat de
l’actualització anual determini una quantia inferior a les
establertes en l’article anterior, es garanteixi el finançament de
les quanties fixades en l’article esmentat, d’acord amb el que
disposa l’article 5.2 d’aquesta Llei.
Capítol IV
Normes específiques de finançament de noves
competències
Article 15
Finançament
competències

addicional

per

assumpció

de

noves

1. El finançament de les despeses inherents a l’assumpció
efectiva de nous serveis, funcions o competències per part dels
consells insulars en el marc dels articles 70 i 71 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears a partir de l’1 de gener de 2014,
s’ha de fer, inicialment, mitjançant transferències específiques,
les quals s’han de consignar en els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears de manera separada
dels fons i de la resta de consignacions corresponents al sistema
de finançament de les competències assumides fins al 31 de
desembre de 2013.
2. Aquest finançament inicial s’ha de determinar tenint en
compte el cost efectiu que representa per a l’Administració de
la Comunitat Autònoma l’exercici de les funcions o
competències o la prestació dels serveis corresponents en el
conjunt de les Illes Balears, atenent tant els costs directes com
els indirectes, com també les despeses d’inversió que
corresponguin.
La distribució de la massa de finançament corresponent a
aquest cost efectiu global entre cada consell insular s’ha de fer
d’acord amb les variables objectives que, a aquest efecte, es
fixin en les normes corresponents, i ha de tenir en tot cas el
caràcter de finançament incondicionat.
3. El finançament d’aquestes noves competències ha
d’evolucionar de la manera que disposin les normes per les
quals es traspassin efectivament els serveis, les funcions o les
competències corresponents.
4. Sempre que es tracti de funcions, serveis o competències
assumits per tots els consells insulars, aquest finançament
inicial s’ha d’integrar en el sistema de finançament definitiu, per
mitjà de la imputació al fons interinsular de finançament de
serveis. A aquests efectes, les normes que formalitzin els
traspassos corresponents s’han de pronunciar sobre les
categories de despesa a les quals s’han d’imputar les noves
competències i sobre les ponderacions que resultin de la
integració de cada nova competència en el sistema, en el marc
del que estableixen l’apartat 4 de l’article 9 i, si escau, la
disposició final segona d’aquesta llei.
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En el cas que les funcions, els serveis o les competències no
siguin assumits per tots els consells insulars, el finançament
inicial s’ha d’integrar en la massa no homogènia de finançament
a la qual fa referència l’article 13, sens perjudici de les regles
específiques que, si escau i d’acord amb l’apartat 3 del present
article, s’estableixin respecte de l’actualització d’aquest
finançament, les quals han de prevaler sobre les regles generals
que preveu l’article 14 d’aquesta llei.

La imputació, la naturalesa i l’actualització anual d’aquesta
quantia s’han de regir per les normes que es contenen,
respectivament, en el primer paràgraf de l’article 13.2 i en
l’article 14 d’aquesta Llei.

Disposició addicional primera
Dotació extraordinària del fons de convergència per a l’any
2014

1. Els convenis subscrits per l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i els consells insulars a l’empara
de la disposició addicional setena 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 continuïn
vigents a l’entrada en vigor d’aquesta Llei, produeixen efectes
fins al 31 de desembre de 2014.
D’acord amb això, i per a l’any 2014, s’ha de detreure del
finançament que pertoqui a cada consell insular per aplicació de
les regles del nou sistema la quantia corresponent a aquesta part
de la massa de finançament, a la qual es refereix la lletra g de
l’article 7.1 de la present Llei.
Les diferències a favor dels consells insulars que resultin del
caràcter pluriennal d’aquests convenis s’han de regularitzar
l’any 2015, per mitjà d’un acord entre l’Administració de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears i cada consell insular.

1. Es dota, amb caràcter extraordinari, el fons de convergència
per a l’any 2014 amb una quantia de 32.500.000 euros.
La quantia esmentada es correspon amb una part del crèdit
pressupostari específic previst en la disposició addicional
tercera de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a
l’any 2014, i al qual es refereix també l’article 13.2 de la present
llei.
2. La distribució entre els consells insulars d’aquesta dotació al
fons de convergència, per mitjà de l’execució del crèdit
pressupostari esmentat en l’apartat anterior, ha de tenir lloc
d’acord amb les normes generals que es contenen en aquesta
Llei i, en particular, en l’apartat 3 de l’article 12.
Disposició addicional segona
Imputació pressupostària de les bestretes a compte del nou
sistema de finançament
1. La imputació pressupostària de les bestretes a compte del nou
sistema de finançament concedides pel Govern de les Illes
Balears als consells insulars, en el marc de les previsions de les
lleis de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears per als anys 2008, 2009, 2010, 2012 i 2013, s’ha de
fer, si escau, per mitjà de les lleis de pressuposts generals anuals
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. D’acord amb això, les successives lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma poden reconèixer
progressivament aquesta imputació pressupostària, en funció de
les disponibilitats de la hisenda autonòmica i dels objectius
anuals d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Disposició addicional tercera
Finançament addicional del Centre de Formació del
Llatzeret de Maó
Sens perjudici del que estableix amb caràcter general
l’article 15 d’aquesta Llei, l’Administració de la Comunitat
Autònoma ha de complementar el finançament que resulti del
traspàs de la gestió del Centre de Formació del Llatzeret de Maó
a favor del Consell Insular de Menorca que tengui lloc com a
conseqüència de l’ampliació dels serveis i les funcions
transferits a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per
mitjà del Reial decret 2567/1980, de 7 de novembre, de
transferència de competències al Consell General Interinsular de
les Illes Balears en matèria de sanitat i cultura, amb un import
màxim de 600.000 euros.

Disposició transitòria única
Efectes del nou sistema de finançament sobre determinats
convenis

2. Pel que fa a la resta de convenis subscrits per l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els consells
insulars en matèria de serveis socials i en matèria de carreteres,
aquests convenis continuen vigents llevat que les parts que els
varen subscriure decideixin resoldre’ls voluntàriament i per
mutu acord, de manera que el finançament de l’Administració
de la Comunitat Autònoma que puguin preveure per a l’exercici
de 2014 i els següents quedi sense efectes, per raó de la
integració d’aquest finançament en el nou sistema d’acord amb
el que estableixen les lletres c i f i l’incís final de la lletra g de
l’article 7.1.
Els acords bilaterals que s’adoptin amb aquesta finalitat
poden preveure que la despesa corresponent a l’anualitat de
2013 es pugui executar fins al 31 de desembre de 2014 i que es
pugui justificar fins al 31 de gener del 2015.
En cas que els convenis esmentats en el primer paràgraf
d’aquest apartat no es resolguin, l’Administració de la
Comunitat Autònoma ha de detreure del finançament anual que
pertoqui a cada consell insular per aplicació del sistema regulat
en aquesta Llei l’import anual màxim de finançament que
prevegin aquests convenis a favor dels consells insulars.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que
s’oposin al que disposa aquesta Llei i, concretament, les
disposicions següents:
a) La Llei 2/2002, de 3 d’abril, del sistema de finançament
definitiu dels consells insulars.
b) L’article 19 i les disposicions addicionals cinquena,
sisena i setena de la Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució
de competències als consells insulars en matèria de serveis
socials i seguretat social.
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c) La disposició addicional vint-i-tresena i l’apartat 4 de la
disposició addicional vint-i-cinquena de la Llei 10/2003, de 22
de desembre, de mesures tributàries i administratives.
d) La disposició addicional catorzena de la Llei 8/2004, de
23 de desembre, de mesures tributàries, administratives i de
funció pública.
e) Les disposicions addicionals tercera, quarta i cinquena de
la Llei 12/2005, de 27 de desembre, de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2006.
f) L’article 10, les disposicions addicionals setena, vuitena,
novena i desena, i la disposició transitòria primera de la Llei
16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria de carreteres i camins.
Disposició final primera
Normes de desplegament
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Règim local
— Llei 8/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de règim local.
Informació turística
— Llei 9/1993, d’1 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria d’informació turística.
Serveis socials i assistència social
— Llei 12/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de serveis socials
i assistència social.
Inspecció tècnica de vehicles

Es faculta el Consell de Govern per dictar les normes
reglamentàries que calguin per desplegar aquesta Llei.
Disposició final segona
Deslegalització
D’acord amb l’article 15.4 d’aquesta Llei, el contingut de
l’apartat 4 de l’article 9 es pot modificar per mitjà dels decrets
que, de conformitat amb el que estableix l’article 70 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, formalitzin traspassos als
consells insulars de funcions i serveis propis de competències
homogènies, als efectes, únicament, d’incloure-hi les categories
de despesa, les variables i les ponderacions corresponents a cada
nova competència, i de recalcular, en conseqüència, el tant per
cent de les ponderacions corresponents a la resta de
competències homogènies incloses en l’article 9.4 esmentat, i
s’ha de respectar en tot cas la garantia de mínims a què fa
referència l’article 5.2.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta Llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, sens perjudici que
produeixi efectes des de l’1 de gener de 2014.

— Llei 13/1993, de 20 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria d’inspecció
tècnica de vehicles.
Patrimoni històric, promoció sociocultural,
sociocultural, dipòsit legal de llibres i d’esports.

animació

— Llei 6/1994, de 13 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de patrimoni històric, promoció
sociocultural, animació sociocultural, dipòsit legal de llibres i
esports.
Activitats classificades i parcs aquàtics
— Llei 8/1995, de 30 de març, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’activitats classificades i parcs
aquàtics.
Tutela, acolliment i adopció de menors
— Llei 8/1997, de 18 de desembre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció
de menors.
Ordenació del territori

Palma, 14 de març de 2014.
El conseller d’Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.

Annex 1
Relació de matèries corresponents a competències
homogènies

— Llei 2/2001, de 7 de març, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’ordenació del territori.
Serveis socials i seguretat social
— Llei 14/2001, de 29 d’octubre, d’atribució de competències
als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat
social.
Carreteres i camins

Urbanisme i habitabilitat
— Llei 9/1990, de 29 de juny, d’atribució de competències als
consells insulars en matèria d’urbanisme i habitabilitat.

— Llei 16/2001, de 14 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars en matèria de carreteres i
camins.
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Caça, regulació, vigilància i aprofitament dels recursos
cinegètics i pesca fluvial
— Decret 106/2010, de 24 de setembre, sobre traspàs als
consells insulars de les funcions i serveis inherents a les
competències pròpies d’aquestes institucions insulars que
actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria de caça i de regulació, vigilància
i aprofitament dels recursos cinegètics, com també de pesca
fluvial.
Annex 2
Relació de matèries corresponents a competències no
homogènies
Ordenació turística
— Llei 3/1996, de 29 de novembre, d’atribució de competències
als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en
matèria d’ordenació turística.
Transport per carretera
— Llei 13/1998, de 23 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera en matèria de transports per carretera.
Espectacles públics i activitats recreatives
— Llei 7/1999, de 8 d’abril, d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en
matèria d’espectacles públics i activitats recreatives.
Agricultura, ramaderia, pesca i artesania
— Llei 8/1999, de 12 d’abril, d’atribució de competències als
consells insulars de Menorca i d’Eivissa i Formentera en
matèria d’agricultura, ramaderia, pesca i artesania.
— Decret 2/2011, de 14 de gener, d’ampliació dels mitjans
econòmics i patrimonials adscrits a les funcions ja traspassades
al Consell Insular de Menorca mitjançant la Llei 8/1999, de 12
d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania (finançament dels costs vinculats al
traspàs al Consell Insular de Menorca de determinats mitjans
personals i materials de Serveis de Millora Agrària, SA, ubicats
a l’illa de Menorca, per a la realització de tasques de vigilància
pesquera i de promoció de la qualitat dels productes
agroalimentaris, com també el seguiment de les produccions
agràries i pesqueres).
— Decret 3/2011, de 14 de gener, d’ampliació dels mitjans
econòmics adscrits a les funcions i serveis inherents a les
competències que al seu moment foren traspassades a l’extint
Consell Insular d’Eivissa i Formentera per la Llei 8/1999, de 12
d’abril, d’atribució de competències als consells insulars de
Menorca i d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura,
ramaderia, pesca i artesania, la titularitat i l’exercici de les quals
assumeix avui, també per mandat legal, el Consell Insular de
Formentera, en l’àmbit territorial d’aquesta illa, des del moment
de l’entrada en vigor de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer
(finançament dels costs vinculats a l’execució de programes
d’assistència i assessorament tècnic i capacitació del sector
agrari, com també de promoció, seguiment i protecció territorial
dels productes agroalimentaris, a l’illa de Formentera).

— Decret 4/2011, de 14 de gener, d’ampliació dels mitjans
econòmics adscrits a les funcions ja traspassades al Consell
Insular d’Eivissa mitjançant la Llei 8/1999, de 12 d’abril,
d’atribució de competències als consells insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera en matèria d’agricultura, ramaderia,
pesca i artesania (finançament dels costs vinculats al traspàs al
Consell Insular d’Eivissa de determinats mitjans personals de
Serveis de Millora Agrària, SA, ubicats a l’illa d’Eivissa, per a
la realització de tasques de promoció de la qualitat dels
productes agroalimentaris, com també el seguiment de les
produccions agràries).
Joventut i oci
— Llei 21/2006, de 15 de desembre, d’atribució de
competències als consells insulars de Menorca i d’Eivissa i
Formentera en matèria de joventut i oci.
Artesania, foment de la competitivitat, la capacitació i el
desenvolupament de les empreses artesanes.
— Decret 80/2010, de 18 de juny, sobre el traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquesta institució insular que
actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears en matèria d’artesania i de foment de la
competitivitat, la capacitació i el desenvolupament de les
empreses artesanes.
Activitats catalogades
— Decret 94/2010, de 30 de juliol, sobre el traspàs al Consell
Insular de Mallorca de les funcions i els serveis inherents a les
competències pròpies d’aquesta institució insular que
actualment exerceix l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, en matèria d’activitats catalogades.
Administració de museus i biblioteques
— Llei 3/2011, de 25 de març, de delegació de competències al
Consell Insular de Menorca de les facultats que, com a
administració gestora, exerceix ara l’Administració de la CAIB
en relació amb el Museu de Menorca i Biblioteca Pública i
l’Arxiu Històric de Maó, institucions culturals de titularitat
estatal.
Palma, a 14 de març de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2014, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 2901/14, de modificació de la Llei 10/2005, de
21 de juny, de ports 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
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d'esmenes, que es tramitaran davant la Comissió de Turisme
i Esports.
Palma, a 26 de març de 2014.
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 21 de març,
adoptà, entre d'altres, el següent acord:
1. Acord d'aprovació del Projecte de llei de modificació
de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes
Balears.
A proposta del conseller de Turisme i Esports el Consell de
Govern adopta l'Acord següent:
"Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears, que
s'adjunta a aquest acord.
Segon. Trametre'l al Parlament de les Illes Balears, d'acord
amb el que estableixen els articles 117 i següents del Reglament
de la cambra i la regla vintena de les instruccions sobre el
procediment per a l'exercici de la iniciativa legislativa del
Govern, aprovades per Consell de Govern de 28 de desembre de
2004."
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, a 21 de març de 2014.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
B)
PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ
DE LA LLEI 10/2005, DE 21 DE JUNY, DE PORTS DE
LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
Des de l’aprovació, l’any 2005, de la Llei 10/2005, de 21 de
juny, de Ports de les Illes Balears, la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears ha disposat d’una legislació pròpia que regula
els ports de competència autonòmica, a la qual s’ha sumat
recentment la disposició de desenvolupament reglamentari
aprovada mitjançant el Decret 11/2011, de 18 de febrer,
d’aprovació del reglament de desenvolupament i execució de
determinats aspectes de la Llei 10/2005.
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Ja l’any 1983, el primer Estatut d’autonomia de les Illes
Balears recollia com a competència exclusiva els ports no
qualificats com d’interès general per l’Estat, així com els ports
esportius i de refugi.
Com no podia ser d’altra manera, la reforma del nostre
Estatut d’autonomia, impulsada fa uns quants anys i aprovada
mitjançant la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, recull igualment
entre les competències exclusives de la Comunitat Autònoma referides a l’article 30- els ports no qualificats d’interès general
i els ports esportius i de refugi, així com la delimitació de les
zones de servei d’aquests.
No ofereix dubte la continuïtat en el nou text estatutari
d’aquesta competència amb caràcter d’exclusivitat, que té la
seva raó de ser en l’important efecte, podríem dir que
determinant, que aquestes instalAlacions imprimeixen sobre el
territori i sobre l’economia d’aquest arxipèlag.
II
Però, més enllà del manteniment de la competència sobre la
matèria amb la mateixa categoria de competència exclusiva,
correspon sospesar els principis i les pautes generals del nou
text estatutari per entendre també la manera en la qual han de
ser exercides les competències que assigna. Per això, d’una
lectura conjunta del nou text estatutari es desprèn que aquesta
competència exclusiva ha d’exercir-se propulsant un model
portuari respectuós amb el medi ambient i que, al temps,
garanteixi un model de desenvolupament equitatiu i
territorialment equilibrat.
En efecte, el nou article 23 del nostre Estatut d’autonomia
proclama que les administracions públiques de les Illes Balears
han d’exercir les seves competències des d’una òptica de
preservació del medi ambient, garant aquesta dels principis
d’equitat i d’equilibri territorial, i necessària perquè aquests
principis prevalguin.
Pot igualment entendre’s afectada la competència de ports
pel principi bàsic estatutari de “Promoure polítiques d’equilibri
territorial entre les zones costaneres i les d’interior”.
Fins al moment present i des de l’any 2005, a partir del qual
la Comunitat Autònoma va disposar d’una normativa pròpia
sobre ports, la Llei vigent de Ports no preveia una figura de
planificació general portuària que tingués per objectiu garantir
aquest equilibri territorial en la matèria, propugnat, dos anys
després de ser aprovat, per la reforma del text estatutari.
Des d’aquesta nova realitat legal que marca el nostre nou
Estatut d’autonomia de 2007, sembla lògic pensar que aquests
principis generals estatutaris a què alAludim, aquest equilibri
territorial i sostenible entre totes les zones del nostre territori també entre els nostres territoris costaners i d’interior- aplicat a
la matèria específica de ports fa més convenient l’existència
d’una figura d’ordenació general dels ports de les Illes Balears,
atès que només des d’aquest tipus de planificació general pot
plantejar-se una distribució dels ports i dels serveis portuaris
necessaris d’ofertar per satisfer les demandes sobre això, tot des
d’una òptica de protecció del medi ambient, de la naturalesa i
del paisatge, que s’ha de conjugar amb altres consideracions
derivades de l’evolució econòmica i social, com s’expressa en
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el nostre text estatutari, però que, al mateix temps, s’ha
d’entendre com a límit de les regles de joc que ens hem donat.
La Llei vigent de ports de 2005, anterior a la reforma
estatutària, no va tenir en compte òbviament aquest biaix
estatutari nou imperant des de la reforma de la nostra màxima
norma legal, de tal manera que els instruments d’ordenació
portuària quedaven circumscrits als anomenats plans directors,
que han estat les figures destinades a ordenar els usos i serveis
de cada instalAlació portuària, i podien recollir més d’una
infraestructura, però sense que tinguessin una transcendència
territorial mes enllà de les instalAlacions específiques a les quals
es referissin.
És evident, per tant, que fins a la data la nostra legislació
portuària recent ha patit de la manca de regulació d’un
instrument de planificació territorial estratègica portuària,
imprescindible com s’ha indicat per donar resposta en
l’actualitat als nous principis rectors estatutaris que s’han
analitzat.
Per totes aquestes raons, la principal modificació que recull
aquest text legal omple aquest buit d’ordenació territorial
portuària i introdueix una nova secció que es refereix a la figura
del Pla general de ports de les Illes Balears.

Aquesta modificació abasta també al règim de personal, que
es veu necessitat de diverses modificacions en l’articulat així
com en disposicions addicionals i de l’addició d’una altra
disposició transitòria, tot això com a conseqüència de
l’adaptació obligada d’aquest text legal a la Llei 7/2010, de 21
de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
V
La quarta modificació se centra en el procediment de
tramitació de concessions a nous ports i en ampliacions
substancials així com en els procediments de concessions en
general, en un doble vessant: d’una banda, elimina el requisit de
presentació del projecte d’execució prèviament a la celebració
del concurs, amb l’ànim de simplificar els tràmits i la
documentació fins ara necessària si més no per concursar i,
d’altra banda, inclou un nou document que han de presentar els
promotors privats al costat del projecte bàsic, que és el nou Pla
d’ús i gestió de la instalAlació a què optin.

III

Aquesta mesura té la seva base en la convenient participació
del promotor privat en l’instrument d’ús i gestió del port o
instalAlació marítima a què opti, per aconseguir d’aquesta
manera una coordinació millor amb el projecte bàsic que
presenti, i aconseguir així una unitat més operativa d’instalAlació
portuària.

Només la raó analitzada en els apartats anteriors seria motiu
suficient per justificar la reforma necessària de la Llei de ports
de 2005. Però cal considerar que, a més d’aquest important
canvi que propicia una adaptació millor als principis bàsics del
nostre Estatut d’autonomia, és procedent emprendre altres
canvis.

No obstant això, a aquesta major participació inicial de la
iniciativa privada li corresponen les imprescindibles supervisió,
tramitació i aprovació pública d’ambdós documents que
garanteixin la participació necessària de Ports de les Illes
Balears en el procés a fi d’aconseguir que s’adapti totalment a
la política portuària que marqui el Pla general de ports.

El segon resulta d’una lògica conseqüència de la mateixa
existència de la nova figura del Pla general de ports i de la seva
coexistència amb els que fins a la data s’han anomenat plans
directors de ports.

VI

Atès que aquests eren l’únic instrument d’ordenació
portuària, recollien la totalitat d’aspectes de la matèria mentre
que ara els correspon perdre el contingut d’abast més estratègic
que contribueix a l’equilibri territorial de l’oferta, que és
matèria més pròpia de ser regulada pel nou Pla general, per la
qual cosa els plans directors queden circumscrits a l’ordenació
interna de les instalAlacions i a tots els extrems concernents a
l’ús i gestió d’aquestes. Com a conseqüència d’això, canvien a
més la seva denominació i passen a anomenar-se plans d’ús i
gestió, terme aquest que defineix amb més precisió el nou abast
d’aquests instruments.
IV
La tercera modificació afecta l’estructura organitzativa de
l’ens públic Ports de les Illes Balears, concretament, un dels
seus òrgans de govern, la figura de la vicepresidència executiva,
que desapareix perquè assumeix les seves funcions la direcció
general del Govern de les Illes Balears competent en la matèria.
Desapareixen també les delegacions territorials, com a òrgans
de gestió, perquè s’entén que la Gerència de l’ens públic pot
assumir-ne les funcions.

Finalment, s’aborden un conjunt de modificacions d’índole
diversa, tals com la creació d’una taxa que gravi les cessions
d’amarradors, la necessitat que l’Administració portuària
aprofiti el temps de no utilització d’un amarrador als ports de
gestió directa als efectes d’engrossir l’oferta i garantir
amarratges per a embarcacions transeünts o l’equiparació del
dret de tempteig establert per a la figura de prolongació
d’explotació en els supòsits d’ampliacions substancials de ports
existents.
Article únic
Es modifica la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les
Illes Balears, i s’incorporen nous articles, es modifica la
redacció d’altres i es renumeren en la mesura que resulta
necessari, en els termes que s’expressen en els apartats
següents:
1. Es modifica l’article 4.2, que queda redactat de la manera
següent:
“2. El Pla general de ports de les Illes Balears ha d’establir
la classificació dels tipus de ports i d’instalAlacions
portuàries i marítimes, així com les característiques i els
serveis que corresponen a cada categoria.”
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2. Se substitueix la referència al “Pla director” de l’article 6.1
per “Pla d’ús i gestió”.
3. Se substitueix la referència de l’article 7.1 als “plans
directors” per “Pla general de ports i plans d’ús i gestió”.
4. Es crea una nova secció primera en el capítol II dedicat a la
planificació i la gestió dels ports, que té com a títol “Pla general
de ports” i recull els articles següents:
“Article 8
Naturalesa i objectius
1. El Pla general de ports és el document que recull la
ubicació i la classificació de totes les instalAlacions
portuàries de les Illes Balears, amb criteris de sostenibilitat
mediambiental i d’equilibri territorial entre totes les zones
del territori de les Illes Balears, té cura de les interrelacions
de les zones costaneres amb les d’interior, coordina aquestes
instalAlacions amb les xarxes de transport terrestre i dóna
resposta a les necessitats comercials, industrials, pesqueres
i esportives del sistema portuari de les Illes Balears.
2. El Pla general de ports ha d’establir les bases per al
desenvolupament d’unes infraestructures que possibilitin un
transport marítim concorde a la situació de pluriinsularitat
d’aquesta comunitat autònoma.
En aquest sentit, ha de desenvolupar i potenciar les bases
per a la implantació d’un sistema de transport marítim de
persones i mercaderies que garanteixin, d’una banda, una
correcta vertebració del territori de la comunitat autònoma,
i, de l’altra, una òptima posició per al transport marítim
entre les Illes Balears i el continent, mitjançant una
distribució territorial de les instalAlacions adequada per a
ambdues finalitats.
3. Des d’un estricte punt de vista mediambiental i, per tant,
amb criteris d’aprofitament òptim dels miralls d’aigua
disponibles, el Pla general de ports ha de donar resposta a la
necessitat d’amarradors i de serveis complementaris del
sector nàutic, amb prioritat de la flota pesquera i les
activitats comercials relacionades amb el turisme nàutic i, en
general, de totes aquelles activitats de caràcter lúdic i
esportiu, i ha de tenir cura molt especialment d’un millor
repartiment territorial de les instalAlacions.
A fi d’estalviar ocupacions de làmina d’aigua i evitar-ne
l’impacte mediambiental consegüent, el Pla general de ports
ha de preveure una xarxa de marines seques, i ha de fixar-ne
la ubicació amb criteris de proporcionalitat territorial per
situar-les adequadament en funció de la demanda previsible
a cada zona i amb criteris de preservació mediambiental,
mitjançant la integració adequada en cada entorn. Així
mateix, el Pla general de ports ha de regular el servei de
manteniment d’embarcacions a varadors que resulti
proporcional a la capacitat de la infraestructura en la qual
aquests s’ubiquin, amb especial referència a les mesures
preventives, correctores i de control mediambientals que
s’han de complir en la gestió d’aquests serveis.
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4. El Pla general de ports ha d’establir els criteris generals
de l’ordenació portuària als quals s’han d’ajustar els
diferents plans d’ús i gestió, i fixar les prioritats del sistema
portuari i dels usos d’aquest, els models d’equipaments i
serveis portuaris així com les normes generals de
coordinació dels plans d’ús i gestió amb els instruments
propis de l’ordenació territorial i les normes urbanístiques.
Article 9
Composició
El Pla general de ports de les Illes Balears es divideix en
quatre seccions: la secció de Mallorca, la de Menorca, la
d’Eivissa i la de Formentera. Cada secció recull totes les
instalAlacions portuàries, dàrsenes i instalAlacions marítimes
de les quatre illes principals i, si correspon, de les illes o
illots adjacents.
Article 10
Categories
S’estableixen quatre categories de ports, amb
independència de l’administració de la qual depenguin:
Categoria A. Ports comercials amb ús i trànsit integral,
que són aquells aptes per allotjar tot tipus de trànsit,
interinsular i amb el continent, així com usos comercials,
industrials, pesquers, esportius i mixtos.
Categoria B. Ports comercials, industrials, pesquers i
esportius amb trànsit interinsular.
Categoria C. Ports esportius, pesquers o mixtos.
Categoria D. InstalAlacions marítimes.
Article 11
Contingut
El Pla general de ports ha de contenir les determinacions
següents en cada una de les seves seccions:
Categoria 1. Nombre de ports i localització d’aquests.
Categoria 2. Categoria de cada port i especificacions
sobre els usos i trànsit d’aquests.
Categoria 3. Dimensió prevista: extensió de les seves
làmines d’aigua, nombre i tipus d’amarradors, varadors i
marines seques associades així com capacitat d’aquestes.
Categoria 4. Dades relatives a les edificacions i la seva
tipologia. Extensió de les zones de servei de terra.
Categoria 5. Previsió d’enllaços amb la xarxa de
carreteres.
Categoria 6. Nombre i tipus d’instalAlacions marítimes i
superfície d’aquestes.
Categoria 7. Nombre de dàrsenes i superfície d’aquestes.
Article 12
Procediment d’aprovació i modificació
1. Correspon a Ports de les Illes Balears l’elaboració i la
tramitació del Pla general de ports, d’acord amb el
procediment i el contingut que reglamentàriament es
determini, i amb independència de l’administració de la qual
depenguin els ports que en aquest Pla general s’incloguin.
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2. En tot cas, aquest procediment ha de garantir la
participació de les administracions amb competències
afectades i, en particular, la del ministeri amb competències
en matèria de costes, sense que aquest obviï l’informe
vinculant relatiu a l’adscripció del domini públic marítim
terrestre en els supòsits establerts per la legislació
específica.
3. El projecte de Pla general de ports que elabori Ports de les
Illes Balears s’ha de sotmetre a informació pública per un
termini no inferior a un mes així com a la tramitació
mediambiental recollida per la legislació sectorial vigent,
mitjançant l’avaluació dels impactes que es prevegin.

4. Així mateix, seguint les pautes regulades pel Pla general,
els plans esmentats han de contenir les previsions de
desenvolupament del port i la connexió amb les xarxes de
transport terrestre i de serveis, l’ordenació de les
edificacions d’acord amb l’entorn urbà pròxim al port, amb
la inclusió de determinacions sobre usos urbanístics com
tipologia, alçària, volum, ocupació i aparcaments, així com
les mesures relatives a protecció mediambiental i
patrimonial i els plans d’emergències.”
8. En l’article 9, que passa a ser el 14, se substitueix la
referència als “plans directors” per la referència als “plans d’ús
i gestió”, i passa a tenir la redacció següent:

4. L’aprovació definitiva correspon al Consell de Govern,
que ha d’aprovar el projecte mitjançant decret.

“Article 14
Procediment d’aprovació

5. Les modificacions del Pla general de ports s’han de
tramitar i aprovar seguint el mateix procediment.”
5. La secció primera relativa als plans directors dels ports passa
a ser la secció segona i a denominar-se “Els plans d’ús i gestió”.

1. L’elaboració dels plans d’ús i gestió de nous ports i
d’ampliacions dels existents, promoguts per una iniciativa
particular correspon a aquesta, que ha de presentar la
proposta de pla juntament amb el projecte bàsic i la
memòria de la instalAlació.

6. L’article 8 passa a ser l’article 13 i així successivament, i es
renumera des d’aquest tot el text legal.

2. L’elaboració dels plans d’ús i gestió en els supòsits
restants correspon a Ports de les Illes Balears.

7. L’article 8, que passa a ser el 13, té la redacció següent:

3. La tramitació i l’aprovació inicial dels plans corresponen,
en tots els casos, a Ports de les Illes Balears, d’acord amb el
procediment reglamentari, que ha de garantir la intervenció
suficient de les administracions públiques amb
competències afectades i, en particular, la del ministeri amb
competència en matèria de costes, així com el tràmit
d’informació pública per un termini no inferior a un mes i el
de l’avaluació adequada de l’impacte mediambiental.

“Article 13
Naturalesa i contingut
1. Les directrius sobre l’ús i la gestió dels ports i de les
instalAlacions marítimes regulades en aquesta Llei es reserva
als plans d’ús i gestió dels ports, en el marc del Pla general
de ports de les Illes Balears. L’assignació dels usos portuaris
al litoral que estableixin aquests plans ha de prevaler sobre
qualsevol altra norma o instrument urbanístic o d’ordenació
territorial.
2. En els termes que reglamentàriament s’estableixin, els
plans d’ús i gestió poden incloure directrius sobre un o més
ports i instalAlacions marítimes contigües que es trobin fora
de la zona de servei dels ports i que hagin d’adscriure’s
formalment a un dels ports que són competència de la
Comunitat Autònoma.
3. Els plans d’ús i gestió han d’incloure les determinacions
relatives a:
a) La delimitació de la zona de servei, amb la inclusió de
les adscripcions de domini públic corresponents i la divisió
de les aigües portuàries en zona 1 i zona 2.
b) L’assignació d’usos en l’àmbit portuari i la
justificació de la seva necessitat o conveniència, d’acord
amb criteris objectius, transparents i no discriminatoris així
com les mesures dirigides a satisfer adequadament la
prestació dels serveis portuaris i a garantir-ne la seguretat.
c) Els criteris d’ordenació, ús i gestió de les edificacions,
les instalAlacions i els espais portuaris, d’acord amb les
especificacions generals marcades pel Pla general de ports.

4. L’aprovació definitiva correspon al conseller competent
en matèria de ports mitjançant ordre.”
9. De l’article 10.1, que passa a ser el 15.1, se substitueix la
referència al “Pla director” per la referència al “Pla d’ús i
gestió”.
10. Les referències en l’article 11.1 i 11.3 al “Pla director”, que
passa a ser l’article 16, ho són al “Pla d’ús i gestió”.
11. Se substitueix de l’article 12.3, que passa a ser l’article 17,
la referència als “plans directors” per “Pla general de ports i
plans d’ús i gestió”.
12. L’article 16.3 passa a ser el 21.3 i a tenir la redacció
següent:
“Article 21
Iniciativa
3. La iniciativa particular s’ha de dur a terme mitjançant una
solAlicitud adreçada a Ports de les Illes Balears que ha d’anar
acompanyada, en els termes que reglamentàriament es
determinin, de la proposta de Pla d’ús i gestió de la
instalAlació que resultàs, d’una memòria i d’un projecte bàsic
en el qual es descriguin l’emplaçament i les característiques
essencials de les noves infraestructures o instalAlacions.”
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13. L’article 17 passa a ser l’article 22 i queda redactat com
segueix:
“Article 22
Tramitació i aprovació dels plans d’ús i gestió, i dels
projectes bàsics
1. En el cas que Ports de les Illes Balears consideri
convenient la instalAlació que es presenti, ha de revisar i
modificar, si procedeix, la proposta de Pla d’ús i gestió
presentada, i vetllar per la seva adaptació correcta al que
disposa el Pla general de ports, i l’ha de sotmetre tot seguit
a la tramitació que correspongui d’acord amb aquesta Llei.
2. Aprovat definitivament el Pla d’ús i gestió, si el projecte
bàsic es considera adequat per Ports de les Illes Balears, s’ha
de sotmetre aquest, abans de ser aprovat, a informe del
ministeri amb competència en matèria de costes, als efectes
prevists a l’article 49.2 de la Llei 22/1988, de 28 de juliol,
de costes, i a informe de l’òrgan competent del consell
insular corresponent, de caràcter vinculant si es refereix a la
promoció de nous ports, informe que s’ha d’emetre en el
termini d’un mes. Transcorregut l’esmentat termini sense
que el consell insular l’hagi tramès, s’ha de considerar
favorable. Així mateix, s’ha de solAlicitar informe de
l’ajuntament corresponent, que no tindrà caràcter vinculant
i que s’ha d’emetre igualment en el termini d’un mes.
3. Si l’informe que ha d’emetre el consell insular correspon
a un projecte d’ampliació substancial, no té caràcter
vinculant.
Si l’informe és desfavorable, Ports de les Illes Balears ha
d’obrir un període de consultes amb els representants
d’aquesta institució per un termini mínim d’un mes.
Una vegada transcorregut el tràmit sense acord, Ports de
les Illes Balears pot aprovar el projecte bàsic, el qual ha de
servir de base al procediment per a l’atorgament de la
concessió per concurs, de conformitat amb el que s’estableix
en el capítol IV del títol IV d’aquesta llei.
4. Quan la iniciativa sigui de Ports de les Illes Balears, el
projecte bàsic s’ha de sotmetre a les mateixes tramitació i
aprovació.
5. L’acta d’aprovació ha de notificar-se al solAlicitant i, si
procedeix, als titulars de concessions i autoritzacions
administratives que tenguin la condició d’interessats, així
com a les administracions territorials afectades.
14. La referència de l’article 20.2.b, que passa a ser l’article
25.2.b, als “plans directors” se substitueix per “plans d’ús i
gestió”.
15. S’afegeix un nou punt a l’apartat 2 de l’article 20, que passa
a ser l’article 25:
“e) Elevar al Consell de Govern la proposta del Pla
general de ports perquè l’aprovi.”
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16. En l’article 22.e), que passa a ser el 27.e), se substitueix
l’expressió “plans directors” per “Pla general de ports i plans
d’ús i gestió”.
17. L’article 26 passa a ser l’article 31 i queda redactat de la
manera següent:
“Article 31
Estructura bàsica
1. Ports de les Illes Balears s’organitza, en els termes que
prevegin els estatuts de l’entitat, d’acord amb l’estructura
bàsica següent:
a) El president, el vicepresident i el Consell
d’Administració són els òrgans de govern.
b) El director gerent i la resta d’òrgans que en depenen
són els òrgans de gestió.
c) El Consell Assessor és l’òrgan de consulta i
participació.
2. El Govern, a proposta del Consell d’Administració,
aprova i modifica els estatuts mitjançant decret.”
18. L’article 27 passa a ser l’article 32, i té la redacció següent:
“Article 32
Presidència i Vicepresidència
1. La Presidència de Ports de les Illes Balears l’ocupa la
persona titular de la conselleria competent en matèria de
ports, a la qual corresponen la representació i la direcció
superior de l’entitat.
2. La Vicepresidència l’ocupa la persona titular de la
direcció general competent en matèria de ports. Exerceix les
funcions que li assignen els estatuts i les que li delega la
Presidència de l’entitat.”
19. L’article 33 passa a ser l’article 38, i queda redactat de la
manera següent:
“Article 38
Règim de personal
1. El personal de Ports de les Illes Balears pot ser:
a) Personal laboral propi.
b) Personal funcionari de l’Administració de la
Comunitat Autònoma o dels organismes autònoms que li
siguin adscrits. El desenvolupament de les funcions que
impliquin la participació en l’exercici de potestats
administratives correspon exclusivament a aquest tipus de
personal.
c) Personal funcionari de qualsevol administració
pública que s’incorpori per qualsevol procediment de
provisió o ocupació de llocs de treball, d’acord amb la
normativa de funció pública de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears.
2. El personal laboral propi de l’ens es regeix, a més de per
les disposicions contingudes en l’Estatut bàsic de l’empleat
públic que li siguin d’aplicació i per la resta de les normes
laborals i convencionals aplicables al personal d’aquesta
naturalesa, per les normes del sector públic i per les normes
d’ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears que ho disposin expressament.
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3. El personal funcionari de l’ens Ports de les Illes Balears
es regeix per la normativa de funció pública de la Comunitat
Autònoma.
4. Personal directiu professional:
a) Sota la dependència de l’òrgan superior de direcció de
l’ens, hi pot haver llocs de treball de personal directiu
professional, amb funcions de direcció tècnica, programació,
coordinació, impuls i avaluació de les actuacions pròpies de
l’ens Ports de les Illes Balears.
b) Amb caràcter general, el personal directiu
professional està sotmès a la relació laboral d’alta direcció,
la seva selecció ha de cenyir-se als principis de mèrit i
capacitat, així com als criteris d’idoneïtat, competència
professional i experiència, i la seva contractació s’ha de dur
a terme mitjançant procediments que garanteixin la
publicitat i la concurrència.
c) En el cas que tenguin funcions atribuïdes que
impliquin la participació en l’exercici de potestats
administratives, els llocs de treball del personal directiu han
de tenir naturalesa funcionarial i queden sotmesos a la
normativa de funció pública de la Comunitat Autònoma.
d) El personal directiu professional es regeix, a més de
per les disposicions contingudes en l’Estatut bàsic de
l’empleat públic que li siguin d’aplicació i per la resta de
normes laborals i convencionals aplicables al personal
d’aquesta naturalesa, per les normes del sector públic i per
les normes d’ocupació pública de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears que ho disposin expressament."
20. L’article 40, que passa a ser l’article 45, es modifica en el
punt 2.h) amb la redacció següent:
“h) La recepció de residus generats per les
embarcacions, que inclou els articles pirotècnics caducats o
inservibles.”
21. L’article 64 passa a ser l’article 69, amb un nou punt en el
contingut:
“4. Malgrat el que es disposa en el punt 1 d’aquest article,
els titulars d’autoritzacions d’ús d’amarradors tenen
l’obligació de comunicar a Ports de les Illes Balears les
absències de l’embarcació autoritzada superiors a
quaranta-vuit hores, durant les quals l’amarrador esmentat
queda assignat a l’oferta d’amarradors per a embarcacions
transeünts regulada en l’article anterior.”
22. L’article 65 passa a ser l’article 70 i a tenir un nou punt:
“5. Les cessions de drets d’ús d’amarradors als ports
esportius gestionats en règim de concessió estan subjectes a
la meritació d’una taxa.”
23. L’article 66 passa a ser l’article 71 i a tenir un nou punt:
“5. Els ports en règim de concessió han de dur un registre
actualitzat dels usuaris d’amarradors, i en especial de les
transmissions dels drets d’ús sobre aquests.”

24. L’article 68, que passa a ser l’article 73, es modifica en el
primer incís del punt 1 amb la redacció següent:
“1. El termini de les concessions és el que fixa el títol
corresponent i no pot superar, incloses les pròrrogues, els
trenta-cinc anys.”
25. L’article 70, que passa a ser l’article 75, canvia les
referències al “Pla director del port” contingudes en el punt 1.c)
i en el punt 2 pel “Pla general de ports i el Pla d’ús i gestió del
port”.
26. L’article 72 passa a ser l’article 77 i a tenir la redacció
següent:
“Article 77
Aprovació dels projectes
1. El Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears
decideix lliurement sobre l’aprovació dels projectes d’obres,
instalAlacions i explotació, sens perjudici del que es preveu
en els articles 21 i 22 d’aquesta llei i en el marc del Pla
general de ports.
2. L’acord d’aprovació dels projectes determina:
a) La inclusió de l’àmbit del projecte com a sistema
general portuari en el planejament general i territorial.
b) La declaració d’utilitat pública als efectes
d’expropiació dels béns de propietat privada i el rescat de
les concessions que siguin necessàries per a l’execució del
projecte, així com l’afectació a l’ús portuari dels béns de
domini públic i dels béns patrimonials inclosos en la zona de
servei.
c) L’inici de les actuacions per obtenir l’adscripció de
domini públic que correspongui.
3. L’aprovació de projectes relatius a la construcció de nous
ports o a les ampliacions dels existents ha de ser
condicionada a l’aprovació definitiva del Pla d’ús i gestió
corresponent, prèvia o simultània.”
27. Es dóna la nova redacció següent a l’article 75, que passa a
ser l’article 80:
“Article 80
Resolució dels concursos
1. En el supòsit que el guanyador del concurs renunciï a
l’adjudicació de la concessió, l’Administració pot optar
discrecionalment entre declarar desert el concurs o adjudicar
el concurs al licitador següent en la valoració.
2. El concurs pot declarar-se desert si cap de les ofertes
presentades no té les condicions adequades.
3. Una vegada resolt el concurs, el guanyador ha de redactar
el projecte d’execució, que ha de ser sotmès a l’aprovació de
Ports de les Illes Balears. Aquesta aprovació determina la
formalització del títol de concessió.”
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28. L’article 81, que passa a ser l’article 86, té el nou punt
següent:
“4. En els concursos que es convoquin per al supòsit
d’ampliació substancial que recull l’article 74.2 d’aquesta
Llei, el concessionari que promogui l’ampliació referida
substancial té dret de tempteig sobre el resultat del concurs,
en els termes establerts en l’article 88.”
29. L’article 83, que passa a ser l’article 88, té el nou punt
següent:
“9. Totes aquelles concessions d’explotació o d’obra pública
referides a instalAlacions que, posteriorment a l’entrada en
vigor d’aquesta Llei, siguin objecte de transferència des de
l’Administració de l’Estat a la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears poden acollir-se a aquesta modalitat, i aquests
casos s’han de regir pel procediment regulat en aquest
article.
No obstant això, en els casos esmentats no són necessaris
ni el compliment de les condicions que hagin transcorregut
les dues terceres parts de la concessió ni el fet que el
venciment d’aquesta s’hagi produït en els tres anys
següents.”
30. L’article 89, referit al cànon d’aprofitament, passa a ser
l’article 94 i a tenir el nou punt següent:
“5. En tot cas, les inversions que hagin emprès els
concessionaris de ports esportius i instalAlacions marítimes,
que hagin suposat millores substancials d’aquestes, tindran
una consideració limitada en els processos de recàlcul de
cànon a què hi hagués lloc. Aquesta limitació de la valoració
s’ha de definir reglamentàriament.”
31. S’afegeix el nou apartat següent a la disposició transitòria
quarta:
“5. Totes aquelles concessions de construcció o d’explotació
de ports, dàrsenes o instalAlacions marítimes o portuàries
que, posteriorment a l’entrada en vigor d’aquesta Llei,
siguin objecte de transferència des de l’Administració de
l’Estat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears poden
acollir-se al que es disposa en aquesta disposició addicional.
En aquest cas el termini d’un any d’opció dels titulars de les
concessions regulat en el punt 2 ho és comptador des de la
data en la qual la transferència entre ambdues
administracions sigui efectiva.”
32. S’afegeix una nova disposició transitòria:
“Disposició transitòria vuitena
Personal laboral existent
1. El personal laboral fix que a l’entrada en vigor de
l’Estatut bàsic de l’empleat públic exercia funcions de
personal funcionari o va passar a exercir-les en virtut de
proves de selecció o promoció convocades anteriorment pot
continuar exercint-les.
2. Així mateix, aquest personal laboral fix pot participar en
els processos selectius de promoció interna convocats pel
sistema de concurs oposició, de forma independent o
conjunta amb els processos selectius de lliure concurrència,
en aquells cossos i escales als quals figurin adscrites les
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funcions i els llocs que exerceixi, sempre que tengui la
titulació necessària i compleixi la resta de requisits exigits.
A tal efecte, s’han de valorar com a mèrit els serveis efectius
prestats com a personal laboral fix i les proves selectives
superades per accedir a aquesta condició.”
33. Es modifica la disposició addicional cinquena, que queda
redactada de la manera següent:
“Disposició addicional cinquena
Adaptació en matèria de personal a les previsions de la Llei
7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears
1. En compliment del que disposen els articles 23.3 i 44
de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
l’ens Ports de les Illes Balears ha d’elaborar i aprovar les
seves relacions de llocs de treball, sigui de personal laboral,
sigui de personal funcionari, en les quals han de figurar tots
els llocs de treball de l’ens.
2. La selecció del personal de Ports de les Illes Balears
s’ha d’ajustar als sistemes i procediments que s’estableixen
en la Llei de funció pública de les Illes Balears.
3. El personal funcionari adscrit ha de conservar les
mateixes condicions i règim jurídic, i s’ha de entendre, a
efectes de participació en concursos, comissions de servei i
qualsevol altre tipus de procediment en matèria de funció
pública, de la mateixa manera que si prestàs serveis en la
conselleria d’adscripció.
4. El personal funcionari adscrit, que continua sota la
dependència orgànica del conseller competent en matèria de
funció pública, ha de prestar serveis sota la dependència
funcional del titular de la conselleria on estigui adscrit l’ens
Ports de les Illes Balears i ha de desenvolupar les seves
funcions d’acord amb les directrius establertes pel director
de l’ens així com altres superiors jeràrquics que constin en
la relació de llocs de treball, segons estableixin les normes
fixades pel Consell d’Administració respecte de les funcions
de cada lloc de treball.”
34. Se suprimeix la disposició addicional sisena.
35. S’afegeix una nova disposició addicional:
“Disposició addicional sisena
Exempció d’elaboració del Pla d’ús i gestió
En els casos en els quals la zona de gestió indirecta d’un
port o instalAlació marítima sigui significativament menor
que la zona de gestió directa i en tot cas quan raons d’interès
públic convenientment motivades així ho determinin, es pot
eximir la iniciativa particular de l’obligació d’elaboració del
Pla d’ús i gestió a què fa referència l’article 14.
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L’exoneració ha de ser motivada en tots els casos i l’ha
d’acordar el Consell d’Administració de Ports de les Illes
Balears.
En aquells supòsits en els quals convisquin diverses
instalAlacions de gestió indirecta en un mateix port o
instalAlació marítima el cost de l’elaboració del Pla d’ús i
gestió corresponent s’ha de repartir entre aquestes
proporcionalment a les dimensions d’ocupació de cada una
d’aquestes, sota la coordinació de Ports de les Illes Balears.”
Disposició addicional
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per, en el termini
d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, elaborar un
text refós de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de les Illes
Balears en el qual s’han d’incorporar les disposicions
contingudes en aquesta Llei i en qualsevol altra norma
autonòmica de rang legal vigent aplicable en matèria de ports,
amb autorització per regularitzar, aclarir i harmonitzar les
disposicions objecte de refosa.
Disposició final
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, a 21 de març de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ
DE LA LLEI 8/1990, DE 28 DE JUNY, SOBRE
COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE BALEARS, I DE
LA LLEI 6/2001, D'11 D’ABRIL, DE PATRIMONI DE
LA COMUNITAT AUTÒNOMA EN MATÈRIA
DE SUCCESSIÓ INTESTADA I DE LA LEGÍTIMA
DEL CÒNJUGE VIDU

PREÀMBUL
I.- El dret civil balear constitueix un dels elements propis i
conformadors de la personalitat jurídica dels pobles de les Illes
Balears i Pitiüses. I dins el dret civil balear, el dret de
successions és un dels seus fonaments.
II.- Per una banda, sent que la comunitat autònoma i els consells
insulars configuren avui en dia les nostres formes d’autogovern,
considerant oportú i bo que en cas de successió intestada de les
dones i els homes balears que morin sense parents sigui cridat
a l’herència el consell insular que pertoqui segons el veïnatge
civil local del difunt i no l’Estat (en la seva consideració
d'administració central) com passa a dia d’avui.
III.- Per altra banda és necessari actualitzar el nostre dret civil
a les noves concepcions socials.
Avui en dia hi ha un ample consens que en els conflictes
matrimonials (separacions judicials o de fet) no hi ha ni
responsables, ni culpables únics.
A tot això s’ha de considerar que resulta adient adaptar la
Compilació a la reforma operada per la Llei 15/2005, de 8 de
juliol, per la qual es modifica el Codi Civil i la Llei
d’enjudiciament civil en matèria de separació i divorci.
Per això proposam la següent llei:

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI
Article primer
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2014, d'acord amb els articles 130 i següents del
Reglament de la cambra, admet a tràmit la Proposició de llei
RGE núm. 2956/14, del Grup Parlamentari MÉS, de
modificació de la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre Compilació
del dret civil de Balears, i de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de
patrimoni de la comunitat autònoma en matèria de successió
intestada i de la legítima del cònjuge vidu.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 130 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició de llei següent.

Es modifica l’article 53 de la Llei 8/1990, de 28 de juny,
sobre Compilació de dret civil de Balears, que restarà redactat
de la següent manera:
"Article 53
La successió ab intestato es regira pel disposat al Codi
Civil, sense perjudici, si n'és el cas, dels drets que es
reconeixen al cònjuge viudo a l'article 45, del que es preveu
a l'article 51 i de l’establert a l’article 53bis d'aquesta
compilació."
Article segon
S’afegeix l’article 53 bis a la Llei 8/1990, de 28 de juny
sobre Compilació de dret civil de Balears:
"Article 53 bis
Successió a favor dels Consells Insulars
1. En defecte dels parents legalment cridats a la successió de
qui, tenint el veïnatge civil balear, mori intestat, succeeix el
consell insular de l’illa que correspongui d’acord amb el
veïnatge civil local del difunt.
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2. Si correspon heretar al consell insular, s'ha d'entendre
sempre que l'herència és acceptada a benefici d'inventari
mitjançant declaració judicial d'hereu prèvia.

Disposició final
Aquesta llei regirà a partir del dia següent de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

3. Prèvia la declaració d’hereus, el consell insular
corresponent destinarà els béns heretats o llur producte o
valor a establiments o organitzacions dedicats a infants i
adults amb discapacitats."

Palma, 24 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Article tercer
Es modifica l’article 84 de la Llei 8/1990, de 28 de juny,
sobre Compilació de dret civil de Balears que restarà redactat de
la següent manera:

3.3. PROPOSTES

"Article 84
La successió intestada a Eivissa i Formentera es regeix
per les normes del Codi Civil, sense perjudici del que es
preveu a l'article 53 bis d’aquesta compilació.
No obstant el disposat al paràgraf anterior, el cònjuge
vidu adquirirà lliure fiança, en la successió del consort
difunt, l’usdefruit de la meitat de l’herència en concurrència
amb descendents i de dues terceres parts de l’herència en
concurrència amb ascendents.
El cònjuge vidu no tentrà dret a adquirir dit usdefruit si
en el moment de l’obertura de la successió n’estava separat
judicialment o de fet o si hi havia pendent una demanda de
nulAlitat del matrimoni, de divorci o de separació, llevat que
els cònjuges s’haguessin reconciliat."
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Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2014, d'acord amb l'establert a l'article 191.1 en
concordança amb el 130 del Reglament de la cambra, admet
a tràmit la proposta RGE núm. 2873/14, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a modificació de l'article 165.2 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Article quart

A)

Es modifiquen el primer i el segon paràgraf de l’article 45
de la Llei 8/1990, de 28 de juny, sobre Compilació de dret civil
de Balears, en els següents termes:

D'acord amb el que preveu l'article 191 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, en nom del Grup Parlamentari
MES, proposam la següent modificació del Reglament del
Parlament de les Illes Balears.

"Article 45
El cònjuge serà legitimari en la successió del consort si
en morir aquest no es troba separat de fet, ni en virtut de
sentència ferma, i no hi ha pendent una demanda de nulAlitat,
de divorci o de separació, llevat que els cònjuges
s’haguessin reconciliat, d’acord a l’article 84 del Codi
Civil."

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 165.2
DEL REGLAMENT DEL PARLAMENT
D'entre les dues funcions clàssiques dels parlaments, hi ha
la de control governamental, que s'exerceix mitjançant diversos
mecanismes. Un d'aquests mecanismes són les preguntes en el
plenari al Govern.

Article cinquè

Sobre la base que aquesta és la ràtio principal de les
preguntes en el plenari, consideram oportú donar prioritat a les
preguntes del grups parlamentaris de l'oposició.

Es modifica l’article 41 de la Llei 6/2001, d'11 d’abril, de
patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, que
restarà redactat de la següent manera:

Article únic

"1. L’adquisició de béns i drets a títol d’herència, llegat o
donació s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes
Balears i s’entén feta sempre a benefici d’inventari.
Si l’adquisició es produeix per successió intestada es
regirà per la Compilació de dret civil.
2. No es poden adquirir béns i drets a títol gratuït quan el
valor global de les càrregues, dels gravàmens o de les
afeccions que s’hi imposin en sobrepassin el valor
intrínsec."

Es dóna nova redacció a l'apartat segon de l'article 165 que
tendrà la següent redacció:
"2. Les preguntes s'inclouran a l'ordre del dia, donant
prioritat a:
a) Les presentades per les diputades i els diputats que
encara no haguessin presentat preguntes en el Ple en el
mateix període de sessions.
b) Les presentades per diputades i diputats dels grups
parlamentaris dels quals no formi part la presidenta o el
president o qualsevol de les seves conselleres o consellers.
Sense perjudici d'aquests criteris, la presidenta o el
president, d'acord amb la Junta de Portaveus, assenyalarà el
nombre de preguntes a incloure a l'ordre del dia de cada
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sessió plenària i el criteri de distribució entre diputats i
diputades corresponents a cada grup parlamentari, en
proporció a la seva importància numèrica. En qualsevol cas,
cada grup parlamentari tendrà dret a un mínim de dues
preguntes a cada plenari."
Disposició final
Aquesta modificació del Reglament es publicarà en el
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears i regirà a
partir d'un mes després del dia d'aquesta publicació. També es
publicarà en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 20 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS
Ordre de Publicació
RGE núm. 2878/14, del Grup Parlamentari MÉS, derivada
de la InterpelAlació RGE núm. 1875/14, relativa a model
econòmic. (Mesa de 26 de març de 2014).
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

escandalitzats perquè l’atur havia arribar a la insuportable xifra
del 11,3%...
Ara bé, el que resulta xocant és que el 2013 ha estat un any
quasi rècord a nivell turístic (ens ha faltat ben poc per arribar als
tretze milions de visitants), per tant un any des del punt de vista
de l’activitat turística (la principal a les Balears), excelAlent. No
obstant això, tot i haver estat un any extraordinari, l’atur ha
passat del 24,3% al 22,9%, és a dir ha baixat sols un 1,4%.
La conclusió és que tot i que hem tengut un any brillant a
nivell turístic, això no ha comportat una baixada rellevant de
l’atur.
I.B.- Estructural
Examinem el que ha passat a les Balears els darrers trenta
anys.
1.- En els darrers trenta anys hi ha hagut un formidable
creixement econòmic. Efectivament, hem passat de tenir cinc
milions de visitants el 1985 a tretze milions el 2013. Per tant un
autèntic boom econòmic.
2.- Però i què ha passat amb la nostra renda per càpita aquests
darrers trenta anys? El 1986 érem la primera comunitat
autònoma per renda per càpita. El 1995 ja érem la quarta i el
2012 hem passat a ser la setena, per darrere del País Basc,
Navarra, Madrid, Catalunya, La Rioja i Aragó.
3.- El 1986 érem a la mitjana estatal pel que fa a la remuneració
mitjana per assalariat (la qual cosa, per altra banda, no deixava
de ser paradoxal essent la primera comunitat autònoma en renda
per càpita). El 2011 som ja per davall de la mitjana, en concret
la cinquena per darrere (dades del Consejo Ecónomico y Social,
“Informe de distribución de la renta en España, desigualdad,
cambios estructurales y ciclos”).
4.- De 1995 a 2012 Balears ha augmentat l’ocupació un 80%,
però quasi ha triplicat l'atur.

A)
D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari MÉS
presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm. 1875/14,
relativa a model econòmic, la moció següent.

I.C.- Conclusió
La conclusió és que tot i que hi ha hagut un enorme
creixement econòmic els darrers trenta anys som, en termes
relatius, més pobres i més desiguals.

Model econòmic
II.- Reflexió conseqüent
Preàmbul justificatiu de la moció
I.- Anàlisi del nostre model econòmic
Per poder fer una proposta seriosa és necessari primer fer
una anàlisi de la realitat, una anàlisi que pot ser conjuntural,
però sobretot estructural.
I.A.- Conjuntural
Si miram l’any passat (2013) observarem que l’atur juvenil
es troba en taxes estratosfèriques (47%), la qual cosa ens hauria
de dur ja per si sol, a una obligada i profunda reflexió que
implicàs greus reformes estructurals. Però no és sols l’atur
juvenil, l’atur balear va estar el 2013 per damunt del 22%, dada
que resulta quasi inèdita a nivell europeu. Efectivament Balears
ha estat 4 dels darrers 20 anys per damunt del 20%, situació que
sols s’ha donat a Letònia el 2009 i aquests dos darrers anys a
Grècia; però un atur per damunt del 20% és insòlit a nivell
europeu. Fa dues setmanes els francesos s’aixecaren

Des del nostre punt de vista, això ens ha de dur a una
reflexió. Ara és el moment d’asseure’ns, analitzar el que ha
passat i cap on anam. Entenem que es fa necessari repensar, o
fins i tot ens atreviríem a dir, pensar per primera vegada quin
model econòmic volem, quina societat imaginam i volem
dibuixar per al nostre futur.
Diuen que les crisis es poden viure com a oportunitats i ho
compartesc, però fa falta voluntat de mirar, pensar i redefinir
allò que no ha anat bé i que ens ha duit on som. I això és el que
pens que hem de fer com a societat: promoure un debat sincer
i franc sobre el nostre model econòmic i ser capaços de
consensuar-ne un d’ampli abast, que sigui compartit pel
mainstream social i econòmic, que no barati cada vegada que
canviï el govern.
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Pens que és un objectiu lloable i pel que val la pena fer-hi
feina, encara que sigui a llarg termini, o més aviat hauria
d’escriure especialment, perquè és a llarg termini que val la
pena fer-hi feina. Ben segur que no es veurà el fruit en uns
mesos, ni en un any, ni tan sols per ventura en el termini quasi
sagrat en política de quatre anys... El que dóna sentit al noble
exercici de la funció pública és precisament això, pensar no sols
en l’avui, el dia a dia, sinó en com bastir un futur millor i més
pròsper per a tothom.
III.- De les línies econòmiques
Però i quines han de ser les línies mestres d’aquest nou
model econòmic? Al nostre parer, dos són els pilars que han de
fonamentar la política econòmica.
Per una banda l’activitat turística, considerada com la
principal font de riquesa de les Balears. Tot sovint es menysprea
aquest sector dient que és molt fàcil construir un hotel i
omplir-lo de turistes, el clima i el nostre paisatge ho fan molt
senzill. Però no deu ser ben bé així quan altres illes del
Mediterrani no han tengut la mateixa activat turística
(singularment Sardenya i Còrsega amb latituds, climes i
geografies molt semblants). Al nostre parer s’ha de millorar
l’oferta turística (l’hotelera i la complementària), amb un
turisme amb més valor afegit, més especialitzat i un turisme
lobby del medi ambient.
Però juntament amb el turisme, fa falta definir i implementar
una decidida política industrial. Efectivament, les societats més
industrialitzades arreu d’Europa són les que han aguantat millor
l’embat de la gran crisi que hem patit (basta veure les xifres
d’atur dels estats centre i nord europeus durant els darrers anys).
Som conscients que davant una situació de monocultiu, en el
nostre cas turístic, és molt difícil diversificar i atreure inversió
cap a altres activitats econòmiques, però tot i ser difícil no ho
hem de deixar d’intentar, ens hi va el nostre futur.
I dins aquesta política industrial, el sector que hauríem de
considerar estratègic per moltes raons, hauria de ser el lligat a
la societat del coneixement, el de les noves tecnologies. Es
tracta d’un sector amb un enorme futur (el que més creix), d’alt
valor afegit, amb poca repercussió mediambiental, que genera
llocs de treball qualificats i que a més a més no pateix el cost de
la insularitat (per ventura és l’únic bé que no ha de ser traslladat
en vaixell). A tot això hi hem d’afegir la nostra especial
ubicació geoestratègica enmig de la Mediterrània amb
excelAlents connexions aèries arreu del món (fins a 24 vols diaris
a Londres), que la fa especialment atractiva front a
localitzacions més nòrdiques.
Juntament amb aquest sector industrial, hauríem de
considerar també estratègics l’audiovisual (de gran importància
i projecció internacional), el de la construcció (rehabilitació,
eficiència energètica, moble...) i l’agroalimentari (tenim un
mercat potencial de tretze milions de persones).
Lamentablement hem de dir que no veim en aquests
moments cap planificació global per part del govern autonòmic,
cap lideratge, cap capacitat de consens (l’eliminació del Consell
Econòmic i Social en resulta paradigmàtica). No veim el dibuix
ni la implementació de cap política econòmica prèviament
pensada, sinó sols el dia a dia, el pedalejar en bicicleta sense
aturar i tan aviat com es pugui, sense saber ben bé cap on anam.
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És per això que consideram essencial, ara més que mai,
impulsar aquest debat, aquest pacte social d’ample espectre (hi
ha d’haver tots els actors socials, econòmics i acadèmics, però
sobretot els sectors innovadors i joves) sobre un nou model
econòmic. Un model econòmic d’èxit, del qual ens podem sentir
orgullosos, de prosperitat compartida per tothom, respectuós
amb el medi ambient, que eviti que els nostres joves enginyers
hagin necessàriament d’emigrar a fora.
Pensam que la creació d’una ponència de treball al si de la
Comissió d’Economia del Parlament balear per tal de poder
estudiar i analitzar el que ha passat, escoltar agents socials i
econòmics i consensuar un model econòmic de futur hauria de
ser la primera passa per fixar aquest horitzó de “Balears 2025”.
És per això que proposam la següent
Moció
El Parlament balear aprova la creació d’una ponència de
treball al si de la Comissió d’Economia per treballar per un
pacte social per a un nou model econòmic per als propers deu
anys (Balears Horitzó 2015), en base al següent full de ruta:
a.- Avaluació i consideració de l’actual model econòmic,
amb audiències dels actors econòmics, socials i acadèmics.
b.- Elaboració de conclusions.
c.- Propostes d’actuacions.
El termini per a aquesta feina serà de 6 mesos.
Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 2708/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
sanitari no urgent (I). (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2709/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
sanitari no urgent (II). (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2710/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transport
sanitari no urgent (III). (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2711/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic als pensionistes (I). (Mesa de 26 de
març de 2014).
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RGE núm. 2712/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic als pensionistes (II). (Mesa de 26 de
març de 2014).

RGE núm. 2724/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments d'inseminació artificial (IV). (Mesa de 26 de
març de 2014).

RGE núm. 2713/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic als pensionistes (III). (Mesa de 26 de
març de 2014).

RGE núm. 2725/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments d'inseminació artificial (V). (Mesa de 26 de març
de 2014).

RGE núm. 2714/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
copagament farmacèutic als pensionistes (IV). (Mesa de 26 de
març de 2014).

RGE núm. 2735/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels 24 expedients de subvenció per concessió
directa (I). (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 2715/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats
de formació acreditades per professionals sanitaris. (Mesa de
26 de març de 2014).

RGE núm. 2736/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
beneficiaris dels 24 expedients de subvenció per concessió
directa (II). (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 2716/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments de fecundació in vitro (I). (Mesa de 26 de març
de 2014).

RGE núm. 2737/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Turisme
(I). (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 2717/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments de fecundació in vitro (II). (Mesa de 26 de març
de 2014).

RGE núm. 2738/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Turisme
(II). (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 2718/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments de fecundació in vitro (III). (Mesa de 26 de març
de 2014).

RGE núm. 2739/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Vicepresidència
Econòmica (I). (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 2719/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments de fecundació in vitro (IV). (Mesa de 26 de març
de 2014).

RGE núm. 2740/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Vicepresidència
Econòmica (II). (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 2720/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments de fecundació in vitro (V). (Mesa de 26 de març
de 2014).

RGE núm. 2741/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (I). (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 2721/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments d'inseminació artificial (I). (Mesa de 26 de març
de 2014).

RGE núm. 2742/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (II). (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 2722/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments d'inseminació artificial (II). (Mesa de 26 de març
de 2014).

RGE núm. 2743/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (III). (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 2723/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
procediments d'inseminació artificial (III). (Mesa de 26 de
març de 2014).

RGE núm. 2744/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (IV). (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2745/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (V). (Mesa de 26 de març de 2014).
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RGE núm. 2746/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció d'una societat anònima per la Conselleria de Medi
Ambient. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2747/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria
d'Administracions Públiques (I). (Mesa de 26 de març de
2014).
RGE núm. 2748/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria
d'Administracions Públiques (II). (Mesa de 26 de març de
2014).
RGE núm. 2749/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Salut (I).
(Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2750/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
subvenció per concessió directa de la Conselleria de Salut (II).
(Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2810/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a guàrdia de
caps de setmana de pediatria de l'Hospital de Son Espases
2013. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2811/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a guàrdia de
caps de setmana de pediatria de l'Hospital de Son Llàtzer
2013. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2812/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a guàrdia de
caps de setmana de pediatria de l'Hospital de Manacor 2013.
(Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2813/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a guàrdia de
caps de setmana de pediatria de l'Hospital Mateu Orfila 2013.
(Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2814/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
implementació del copagament de farmàcia hospitalària
ambulatòria de 2014. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2817/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pagament
de targeta bàsica 2013. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2818/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a retribució
de la gerència de la Fundació S'Estel. (Mesa de 26 de març de
2014).
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RGE núm. 2822/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dimissions
de caps de departament. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2823/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dimissions
de caps de departament (II). (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2824/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dimissions
de caps de departament (III). (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2825/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dimissions
de caps de departament (IV). (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2875/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a donar
compliment 48 de la Constitució Espanyola. (Mesa de 26 de
març de 2014).
RGE núm. 2876/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagaments
pendents per part d'SFM. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2877/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a tractament
de llots. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2879/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Administracions Públiques. (Mesa de 26 de març
de 2014).
RGE núm. 2880/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori. (Mesa de
26 de març de 2014).
RGE núm. 2881/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat. (Mesa de 26 de març
de 2014).
RGE núm. 2882/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Mesa de 26 de
març de 2014).
RGE núm. 2883/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa de 26 de març de
2014).
RGE núm. 2884/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria de Família i Serveis Socials. (Mesa de 26 de març
de 2014).
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RGE núm. 2885/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria de Salut. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2886/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de 26 de març de
2014).
RGE núm. 2887/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència. (Mesa de 26 de
març de 2014).
RGE núm. 2905/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 21 de març.
(Mesa de 26 de març de 2014).
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Transport sanitari no urgent (III)
Despesa real dels serveis de transport sanitari no urgent que
s'han realitzat a càrrec del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossada per anys (2011, 2012 i 2013) i per illes?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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

Quins diners ha cobrat el Servei de Salut de les Illes Balears
com excedent als pensionistes per copagament farmacèutic,
desglossats per mes des de dia 1 de juliol de 2012 a dia 28 de
febrer de 2014?

Transport sanitari no urgent (I)

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quin nombre de serveis de transport sanitari no urgent s'ha
realitzat a càrrec del Servei de Salut de les Illes Balears,
desglossat per anys (2011, 2012 i 2013) i per illes?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

E)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

B)

Copagament farmacèutic als pensionistes (II)

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.

Quins diners ha retornat el Servei de Salut de les Illes
Balears com excedent als pensionistes per copagament
farmacèutic, desglossats per mes des de dia 1 de juliol de 2012
a dia 28 de febrer de 2014?

Transport sanitari no urgent (II)
Nombre i destinació dels usuaris (rehabilitació, diàlisi,
consultes externes, oncologia, altes hospitalàries, etc.) dels
serveis de transport sanitari no urgent que s'han realitzat a càrrec
del Servei de Salut de les Illes Balears, desglossats per anys
(2011, 2012 i 2013) i per illes?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)

I)

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

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.

Copagament farmacèutic als pensionistes (III)

Procediments de fecundació in vitro (I)

A data de 28 de febrer de 2014, fins quin mes ha retornat el
Servei de Salut de les Illes Balears els diners cobrats com
excedent als pensionistes per copagament farmacèutic?

Quants de procediments de fecundació in vitro s'han realitzat
als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any
2013, desglossats per hospitals?

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)

J)

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

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.

Copagament farmacèutic als pensionistes (IV)

Procediments de fecundació in vitro (II)

A quants pensionistes ha cobrat el Servei de Salut de les
Illes Balears excedents per copagament farmacèutic, desglossats
per mes des de dia 1 de juliol de 2012 a dia 28 de febrer de
2014?

Quantes dones han estat sotmeses a un procediment de
fecundació in vitro als hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears durant l'any 2013, desglossades per hospitals?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.
Procediments de fecundació in vitro (III)

Activitats de formació acreditades per professionals sanitaris
Relació detallada de les activitats de formació acreditades
per professionals sanitaris, realitzades dins l'Estratègia de salut
sexual i reproductiva i desenvolupades pel Servei de Salut de les
Illes Balears, desglossada per anys (2011 a 2013).

Quantes dones han estat rebutjades per a un procediment de
fecundació in vitro als hospitals del Servei de Salut de les Illes
Balears durant l'any 2013, desglossades per hospitals i motiu?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Procediments de fecundació in vitro (IV)
Quantes dones soles sense fills o parelles homosexuals han
demanat, accedit o han estat rebutjades per fer-se un
procediment de fecundació in vitro als hospitals del Servei de
Salut de les Illes Balears durant l'any 2013, desglossades per
hospitals i motiu?

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

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Procediments d'inseminació artificial (III)

M)

Quantes dones han estat rebutjades per a un procediment
d'inseminació artificial als hospitals del Servei de Salut de les
Illes Balears durant l'any 2013, desglossades per hospitals i
motiu?

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.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Procediments de fecundació in vitro (V)
Quin ha estat el cost econòmic dels procediments de
fecundació in vitro que s'han realitzat als hospitals del Servei de
Salut de les Illes Balears durant l'any 2013, desglossat per
hospitals?

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

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Procediments d'inseminació artificial (IV)

N)

Quantes dones soles sense fills o parelles homosexuals han
demanat, accedit o han estat rebutjades per fer-se un
procediment de fecundació in vitro als hospitals del Servei de
Salut de les Illes Balears durant l'any 2013, desglossades per
hospitals i motiu?

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.
Procediments d'inseminació artificial (I)

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quants de procediments d'inseminació artificial s'han
realitzat als hospitals del Servei de Salut de les Illes Balears
durant l'any 2013, desglossats per hospitals?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

R)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

O)

Procediments d'inseminació artificial (V)

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

Quin ha estat el cost econòmic dels procediments
d'inseminació artificial que s'han realitzat als hospitals del
Servei de Salut de les Illes Balears durant l'any 2013, desglossat
per hospitals?

Procediments d'inseminació artificial (II)
Quantes dones han estat sotmeses a un procediment
d'inseminació artificial als hospitals del Servei de Salut de les
Illes Balears durant l'any 2013, desglossades per hospitals?

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

S)

V)

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

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.

Beneficiaris dels 24 expedients de subvenció per concessió
directa (I)

Subvenció per concessió directa de la Conselleria de Turisme
(II)

Relació dels beneficiaris dels 24 expedients de subvenció
per concessió directa concedida per la Conselleria de
Presidència durant l'any 2012, fent constar l'import de cada
subvenció.

Quina justificació empara la subvenció directa atorgada per
la Conselleria de Turisme l'any 2012?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Beneficiaris dels 24 expedients de subvenció per concessió
directa (II)
Quina justificació empara cadascun dels 24 expedients de
subvenció per concessió directa concedits per la Conselleria de
Presidència durant l'any 2012?

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.
Subvenció per concessió directa de la Vicepresidència
Econòmica (I)
Qui va ser el beneficiari de les dotze subvencions directes
atorgades per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació l'any 2012?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Subvenció per concessió directa de la Conselleria de Turisme
(I)
Qui va ser el beneficiari d'una subvenció directa atorgada
per la Conselleria de Turisme l'any 2012?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Subvenció per concessió directa de la Vicepresidència
Econòmica (II)
Quina justificació empara les dotze subvencions directes
atorgades per la Vicepresidència Econòmica, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació l'any 2012?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

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.

Subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (I)

Subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (IV)

Qui va ser el beneficiari de les dotze subvencions directes
atorgades per la Conselleria de Medi Ambient i Territori l'any
2012?

Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori no va utilitzar la publicitat i concurrència per atorgar
una subvenció directa per a rehabilitació del Convent de la
Puríssima Concepció de Palma?

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (II)
Quina justificació empara les dotze subvencions directes
atorgades per la Conselleria de Medi Ambient i Territori l'any
2012?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (V)
Per quin motiu no va publicar la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori la subvenció directa per a rehabilitació
del Convent de la Puríssima Concepció de Palma?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Subvenció per concessió directa de la Conselleria de Medi
Ambient (III)
Quin motiu justifica que la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori hagi atorgat una subvenció directa per a
rehabilitació del Convent de la Puríssima Concepció de Palma?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

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.
Subvenció d'una societat anònima per la Conselleria de Medi
Ambient
Per quin motiu la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori va subvencionar una societat anònima l'any 2012 amb
125.000?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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.

AI)

Subvenció per concessió directa
d'Administracions Públiques (I)

Subvenció per concessió directa de la Conselleria de Salut (II)

de

la

Conselleria

Qui va ser el beneficiari de les nou subvencions directes
atorgades per la Conselleria d'Administracions Públiques l'any
2012?

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

Quina justificació empara les vint-i-quatre subvencions
directes atorgades per la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social l'any 2012?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.
Subvenció per concessió directa
d'Administracions Públiques (II)

de

la

Conselleria

Quina justificació empara les nou subvencions directes
atorgades per la Conselleria d'Administracions Públiques l'any
2012?
Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

AJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Guàrdia de caps de setmana de pediatria de l'Hospital de Son
Espases 2013
Quants de pediatres han estat de guàrdia a l'Hospital de Son
Espases els caps de setmana de l'any 2013? Se solAlicita detall
per setmana i per torn.
Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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.

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

Subvenció per concessió directa de la Conselleria de Salut (I)

Guàrdia de caps de setmana de pediatria de l'Hospital de Son
Llàtzer 2013

Qui va ser el beneficiari de les vint-i-quatre subvencions
directes atorgades per la Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social l'any 2012?

Quants de pediatres han estat de guàrdia a l'Hospital de Son
Llàtzer els caps de setmana de l'any 2013? Se solAlicita detall
per setmana i per torn.

Palma, a 17 de març de 2014.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

AO)
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 Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Guàrdia de caps de setmana de pediatria de l'Hospital de
Manacor 2013
Quants de pediatres han estat de guàrdia a l'Hospital de
Manacor els caps de setmana de l'any 2013? Se solAlicita detall
per setmana i per torn.
Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Pagament de targeta bàsica 2013
Quina ha estat la data exacta del pagament de la targeta
bàsica de l'any 2013?
Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Guàrdia de caps de setmana de pediatria de l'Hospital Mateu
Orfila 2013
Quants de pediatres han estat de guàrdia a l'Hospital Mateu
Orfila els caps de setmana de l'any 2013? Se solAlicita detall per
setmana i per torn.
Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Implementació del copagament de farmàcia hospitalària
ambulatòria 2014
Té la intenció el conseller, segons normativa estatal en
vigor, d'implementar el copagament de farmàcia hospitalària
ambulatòria durant l'any 2014 als ciutadans que estiguin en
condicions econòmiques de poder abonar aquest copagament?
Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

AP)
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 Família i Serveis Socials
del Govern de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Retribució de la gerència de la Fundació S'Estel
A l'acta número 43, de 9 d'abril, de la Fundació Institut
Socioeducatiu S'Estel, s'acordà adequar la retribució del director
gerent a les previsions del Decret llei 5/2012, d'1 de juny. Quin
percentatge de la part variable ha assolit la gerent de la
Fundació? Se solAlicita detall de cadascuna de les àrees
següents: Pressupost punts 1 i 2, Recursos Humans,
Compliment del Pla d'actuació anual 2013 de la Fundació
S'Estel punts 1, 2 i 3.
Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dimissions de caps de departament
Per quins motius s'estan revisant les cartes de dimissió dels
caps de departament dels IES? Quants d'inspectors es dediquen
a revisar les cartes de dimissió dels caps de departament? Han
rebut els inspectors ordre verbal o per escrit? En el cas que sigui
per escrit, se solAlicita còpia del document que ho acrediti.
Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Dimissions de caps de departament (II)

Donar compliment 48 de la Constitució Espanyola

Quan es va produir una dimissió de cap de departament el
curs 2011-2012 es va fer revisió de la carta de dimissió? En cas
afirmatiu, demanam que s'especifiqui a quins inspectors es
varen assignar les revisions. Va ser una ordre verbal o per
escrit? En el cas que sigui per escrit, se solAlicita còpia del
document que ho acrediti.

Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, quines
mesures ha impulsat per donar compliment 48 de la Constitució
Espanyola?

Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dimissions de caps de departament (III)
Com és possible que la resposta a la pregunta formulada pel
Grup Parlamentari MÉS: "Quants de caps de departament d'IES
varen dimitir els següents cursos escolars 2008-2009, 20092010, 2010-2011, 2011-2012 i 2012-2013" fos: "No tenim
constància perquè els caps de departament dimiteixen al
director" i, en canvi el fet de "tenir constància" de les dimissions
dels caps de departament fes que la conselleria solAlicitàs la
revisió de les cartes de dimissió dels caps de departament?
Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Pagaments pendents per part d'SFM
Relació de les factures pendents de pagament de les
empreses i entitats que a dia d'avui estan pendents per part
d'SFM a les quals fa referència la resposta a la pregunta RGE
núm. 103/14.
Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Tractament de llots
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dimissions de caps de departament (IV)
Quants caps de departament d'IES han dimitit de l'1 de
setembre de 2013 fins el 28 de febrer de 2014?
Palma, a 18 de març de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Amb quin pressupost pensa pagar als gestors de les
depuradores el tractament de llots corresponent al període des
de 2012 fins a l'actualitat?
Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BB)
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.

Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Administracions Públiques

Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Administracions Públiques a la Fundació Kovacs,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossades per anys 2012 i 2013?

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a la Fundació
Kovacs, desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossades per anys 2012 i 2013?

Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

BC)
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.

Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori

Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la
Fundació Kovacs, desglossades per concepte, quantitat,
organisme que fa l'aportació, desglossades per anys 2012 i
2013?

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Hisenda i Pressuposts a la Fundació Kovacs,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossades per anys 2012 i 2013?

Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria d'Economia i Competitivitat
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria d'Economia i Competitivitat a la Fundació Kovacs,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossades per anys 2012 i 2013?
Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

BD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria de família i Serveis Socials
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Família i Serveis Socials a la Fundació Kovacs,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossades per anys 2012 i 2013?
Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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.

Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria de Salut

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 21
de març

Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Salut a la Fundació Kovacs, desglossades per
concepte, quantitat, organisme que fa l'aportació, desglossades
per anys 2012 i 2013?

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 21 de març de 2014?

Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Conselleria de Turisme i Esports
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Conselleria de Turisme i Esports a la Fundació Kovacs,
desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossades per anys 2012 i 2013?
Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Aportacions econòmiques a la Fundació Kovacs per part de la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència
Quines són les quantitats econòmiques aportades per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència a la Fundació
Kovacs, desglossades per concepte, quantitat, organisme que fa
l'aportació, desglossades per anys 2012 i 2013?
Palma, a 20 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
Ordre de Publicació
RGE núm. 2907/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a situació de l'educació. (Ratificació de l'admissió per
delegació, Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2908/14, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a aplicació de la disposició addicional 4a de la Llei
8/2012. (Ratificació de l'admissió per delegació, Mesa de 26 de
març de 2014).
RGE núm. 3016/14, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a model
educatiu. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 3017/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova
targeta sanitària. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 3018/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
segon casino de Mallorca. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 3019/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a acusacions
de l'exdirector general de Joventut. (Mesa de 26 de març de
2014).
RGE núm. 3020/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a acords d'estat. (Mesa de 26 de març de 2014).

9076

BOPIB núm. 144 - 28 de març de 2014

RGE núm. 3021/14, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança
Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
recuperar la qualitat educativa. (Mesa de 26 de març de 2014).

RGE núm. 3034/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a inversions
hoteleres i economia productiva. (Mesa de 26 de març de
2014).

RGE núm. 3023/14, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a comissió
paritària de formació per a l'ocupació de l'Administració
Local. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 3024/14, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunió mantinguda en relació amb la nova normativa local.
(Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 3025/14, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
Congrés estatal del voluntariat. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 3026/14, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
consens en relació amb la Llei de finançament dels consells
insulars. (Mesa de 26 de març de 2014).

Palma, a 26 de març de 2014.
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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Situació de l'educació
Sr. President, considera que la situació de l'educació a les
Illes Balears ha millorat durant el present curs escolar?
Palma, a 24 de març de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

RGE núm. 3027/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per
corregir el sobrecost que genera la insularitat. (Mesa de 26 de
març de 2014).
RGE núm. 3028/14, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel J.
Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a mesures dutes a terme a Menorca per augmentar la qualitat
de l'ensenyament. (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 3029/14, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a cursos de formació per al sector agrari a Menorca.
(Mesa de 26 de març de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Aplicació de la disposició addicional 2a de la Llei 8/2012

RGE núm. 3030/14, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
programa pilot Play for health. (Mesa de 26 de març de 2014).

Què opina el conseller de Turisme de l'aplicació de la
disposició addicional 4a de la Llei 8/2012, de turisme de les
Illes Balears?

RGE núm. 3031/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de l'accés a les dades i internet a la xarxa corporativa.
(Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 3032/14, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
augment de l'oferta d'ocupació del SOIB. (Mesa de 26 de març
de 2014).
RGE núm. 3033/14, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a model educatiu
de Bauzá. (Mesa de 26 de març de 2014).

Palma, a 24 de març de 2014.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Model educatiu
Creu, Sra. Consellera d'Educació, Cultura i Universitats, que
l'educació pública, de qualitat i en català no és el seu model
educatiu?
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El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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

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.

Acords d'estat
Sr. President, creu que aquesta legislatura és una legislatura
perduda en matèria d'acords d'estat?
Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

Nova targeta sanitària
Sr. Conseller de Salut, quina valoració fa de la nova targeta
sanitària?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de març de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Recuperar la qualitat educativa
Quins objectius es fixa el Govern de les Illes Balears per tal
de recuperar la qualitat educativa a les Illes Balears?
Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.

Segon casino de Mallorca
Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat, en quina situació
es troba el segon casino de Mallorca?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Acusacions de l'exdirector general de Joventut
Sr. Vicepresident, quina opinió li mereixen les acusacions de
l'exdirector general de Joventut del Govern de Jaume Matas
sobre el malbaratament de sous públics?
Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

Comissió paritària de formació per a l'ocupació de
l'Administració Local
Quin objectiu persegueix la Comissió paritària de formació
per a l'ocupació de l'Administració Local?
Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)

M)

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

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

Reunió mantinguda en relació amb la nova normativa local

Mesures per corregir el sobrecost que genera la insularitat

Podria explicar la consellera d'Administracions Públiques la
reunió mantinguda amb el secretari d'estat d'Administracions
Públiques i responsables de les entitats municipals i consells
insulars en relació amb la nova normativa local?

Quines accions desenvolupa el Govern de les Illes Balears
a fi de corregir la normativa que regula les mesures per
compensar els sobrecosts que genera la insularitat?
Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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

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

Congrés estatal del voluntariat

Mesures dutes a terme a Menorca per augmentar la qualitat de
l'ensenyament

Quins són els avanços realitzats per la conselleria, el
ministeri i la Plataforma del voluntariat en l'organització del
proper Congrés estatal de voluntariat que se celebrarà a Palma?

Quines actuacions ha dut a terme darrerament la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats a Menorca per tal
d'augmentar la qualitat de l'ensenyament?

Palma, a 25 de març de 2014.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Manuel J. Monerris i Barberá.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

L)

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.

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.

Consens en relació amb la Llei de finançament dels consells
insulars

Cursos de formació per al sector agrari a Menorca

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears en relació
amb el consens obtingut entre tots els consells insulars pel que
fa a la Llei de finançament d'aquests?
Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Antoni Camps i Casasnovas.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de la
participació que han aconseguit els cursos de formació per al
sector agrari a Menorca el 2013?
Palma, a 25 de març de 2014.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)

S)

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

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.
Model educatiu de Bauzá

Programa pilot Play for health
Quin és el model educatiu que defensa el Sr. President?
Com valora el conseller d'Economia i Competitivitat les
possibilitats que ofereix el programa pilot Play for health,
desenvolupat per la Fundació BIT?
Palma, a 25 de març de 2014.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

Palma, a 26 de març de 2014.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Q)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Millora de l'accés a les dades i internet a la xarxa corporativa
Quines previsions té el Govern de les Illes Balears de
millora d'accés a dades i internet a la xarxa corporativa?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Inversions hoteleres i economia productiva
Com es tradueixen les inversions hoteleres anunciades per
la Conselleria de Turisme en economia productiva?
Palma, a 26 de març de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 26 de març de 2014.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.
3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.
Augment de l'oferta d'ocupació en el SOIB
Com valora el Govern de les Illes Balears l'augment de les
ofertes d'ocupació rebudes pel SOIB els mesos de gener i febrer
de 2014?
Palma, a 25 de març de 2014.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

RGE núm. 2726/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a targeta verda (I), a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2727/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a targeta verda (II), a contestar davant la Comissió de Turisme
(Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2728/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a targeta verda (III), a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 26 de març de 2014).
RGE núm. 2729/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a targeta verda (IV), a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 26 de març de 2014).
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Palma, a 13 de març de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

RGE núm. 2730/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel María
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a targeta per millorar el medi ambient, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 26 de març de 2014).
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Targeta verda (IV)
Pensa que la implantació de la Targeta verda com a
substituta de l'Ecotaxa va ser un encert?

Targeta verda (I)
Quina valoració fa del projecte de Targeta verda, implantat
pel Govern del president Matas, com a sistema per a la
protecció de la naturalesa i el desenvolupament sostenible de les
Illes Balears?
Palma, a 13 de març de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 13 de març de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

B)

Targeta per millorar el medi ambient

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

Pensa implantar una targeta d'aquestes característiques, per
tal de millorar el medi ambient i promoure un desenvolupament
sostenible de les Illes Balears?

Targeta verda (II)

Palma, a 13 de març de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Considera que la Targeta verda va ser un bon sistema de
promoció de les Illes Balears com a destinació turística?
Palma, a 13 de març de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE
Ordre de Publicació

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Targeta verda (III)
Considera que la Targeta verda va ser un bon sistema per
fidelitzar els visitants a les Illes Balears?

RGE núm. 2765/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a modificació del sistema de finançament autonòmic
relatiu a la despesa sanitària de la nostra comunitat. (Mesa de
26 de març de 2014).
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BOPIB núm. 144 - 28 de març de 2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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En conseqüència, i malgrat les dificultats del moment
present, cal que els representants polítics d’aquestes illes
continuem sent reivindicatius davant l’Estat amb el finançament
sanitari, a fi de superar tan aviat com sigui possible la
precarietat històrica que ens afecta. Per això, el Grup
Parlamentari Popular presenta la següent
Proposició no de llei

Modificació del sistema de finançament autonòmic relatiu a la
despesa sanitària de la nostra comunitat
Un dels problemes principals que ha patit la sanitat pública
balear des que la comunitat va assumir les competències en
matèria sanitària l’any 2002 ha estat el dèficit, el desviament
pressupostari produït entre el que es pressupostava anualment
i el que llavors es gastava realment. Si l’any 2002 l’Ibsalut
devia 44 milions d’euros, el 2011 el deute ja superava els 600
milions, un increment estratosfèric que ha obligat el govern
actual a aplicar una política d’austeritat i a cercar noves mesures
d’estalvi i d’eficiència.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a modificar el sistema de finançament autonòmic actual, a fi de
contemplar un càlcul més ajustat a les necessitats reals de la
despesa sanitària de la nostra comunitat, que tengui en compte
factors diferencials com són la insularitat, l’increment
poblacional experimentat els últims anys, la població flotant
derivada de l’afluència turística i el deute històric.
Palma, a 17 de març de 2014.
La diputada:
Catalina Palau i Costa.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

Una de les causes principals d’aquest dèficit ha estat la
insuficiència del finançament estatal, que neix amb la
transferència d’unes competències mal dotades que van ser
negociades pel primer govern del pacte de progrés. El resultat
és que Balears és a la cua en despesa sanitària, una despesa que
se xifra en 1.000 euros per habitant, quan la mitjana estatal és de
1.200 o 1.300 euros.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació

L’últim dictamen del CES elaborat el 2010 i basat en un
estudi del professor López Casasnovas destacava que el
finançament de la sanitat pública balear que es pactà amb el
traspàs de competències no cobreix les necessitats de la
població illenca, cosa que obliga el Govern de les Illes a cobrir
un 20% d’aquesta despesa.

RGE núm. 2764/14, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a commemoració dels set-cents anys de la mort del
beat Ramon Llull, amb tramitació davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 26 de març de 2014).

El CES també ens advertia que la despesa que genera el
nostre sistema sanitari no aturaria de créixer, i entre 2010 i 2019
xifrava l’increment en un 64%.

RGE núm. 2846/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a intermediació laboral, cooperació publicoprivada al
servei dels ciutadans en matèria laboral, amb tramitació
davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans.
(Mesa de 26 de març de 2014).

El govern actual ha hagut d'implementar les mesures
d’estalvi per poder frenar aquest increment i que el deute no
posàs en perill la viabilitat del sistema, però les nostres illes
tenen, certament, unes peculiaritats poblacionals que fins ara no
han estat reconegudes per l’Estat a l’hora de quantificar el
finançament.

Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
La població protegida real que té el sistema sanitari públic
a la nostra comunitat no està realment incorporada en els càlculs
de finançament del acords vigents del Consell de Política Fiscal
i Finançera. Són necessaris nous acords que reconeguin i
recullin els costs que implica el factor diferencial de la
insularitat i també el factor immigració i el factor turístic que
provoquen una gran població flotant durant uns mesos de l’any
en què s’incrementa notablement el nombre d’usuaris del
sistema sanitari públic.
L’actual Govern de les Illes ja va demanar que s’aplicàs un
finançament més just a la primera reunió que celebrà aquesta
legislatura el Consell Interterritorial i que a l’hora de quantificar
la nostra despesa sanitària es tenguessin en compte la nostra
distància amb la Península, la insularitat i també la població
flotant que ens caracteritza com a destinació turística de primer
ordre. Darrerament, el conseller de Salut de les Illes Balears
també s’ha mostrat reivindicatiu en el mateix sentit.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Commemoració dels set-cents anys de la mort del beat Ramon
Llull
Encara que els autors difereixen sobre l'any de la mort del
beat Ramón Llull i la situen tant a 1315 com a 1316, de la
mateixa manera que la llegenda que envolta el lloc exacte i les
circumstàncies de la seva desaparició, el que sí és cert és que la
commemoració del decés d'aquest personatge ens permet
ratificar de nou la singularitat de les seves múltiples aportacions
en àmbits tan diversos com el de la literatura, la filosofia, la
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teologia, la lingüística o les matemàtiques, i portar a l'actualitat
la peripècia vital d'aquest mític escriptor, pensador i viatger
medieval que va recórrer incansablement Europa i la
Mediterrània, intentant convèncer reis i papes que havia trobat
la fórmula per convertir jueus i musulmans, a través del
raonament lògic, i que va deixar una fascinació que perdura fins
als nostres dies.
Va néixer a Palma de Mallorca en una data indeterminada
entre els anys 1232 i 1236, en qualsevol cas, pocs anys després
de la conquesta d'aquesta illa per part de Jaume I d'Aragó. En
els primers anys de la seva vida adulta se situa com a cortesà a
la cort d'aquest rei, no obstant això, als 30 anys aproximadament
el trobem convertit en eremita, en estudiós en el Monestir de la
Real i, més tard, en terciari de l'Ordre de Sant Francesc.
Mogut pel seu afany de convertir els musulmans, va estudiar
filosofia àrab a fi de refutar-la i també llengües orientals.
Posteriorment va fundar una escola a Mallorca, en
l'enclavament de Miramar, destinada a ensenyar als futurs
missioners. Davant la impossibilitat de convèncer el papa
Nicolau IV perquè convoqués una nova croada, Ramon Llull
emprèn la seva pròpia i recorre els camins d'Alemanya, França,
Itàlia, Terra Santa, Armènia i Tunísia. Durant aquests viatges va
escriure gran quantitat d'obres la finalitat de les quals era
intentar assenyalar els errors dels filòsofs i teòlegs de les altres
religions del Llibre. Va predicar en mesquites i sinagogues, va
ser magister a París, va tornar a Tunísia i després del seu últim
intent de convèncer els dignataris europeus de les seves teories
sobre la reforma de l'Església en el Concili de Vienne, retornà
a Tunísia on fou lapidat per sarraïns. Es desconeix si arriba a
morir en aquestes terres o ho fa a la nau genovesa que finalment
el retornà a Mallorca. En qualsevol cas, i després de molts
avatars, el seu cos descansa a la basílica de Sant Francesc, a
Palma de Mallorca.
La seva activitat literària, teològica i filosòfica és ingent,
tant en llatí, en àrab com en llengua romanç. Va escriure al
voltant de 300 llibres que incloïen matèries tan diverses com la
filosofia (Ars Magna), la ciència (Arbre de sciència, Tractat
d'astronomia), l'educació (Blanquerna, que inclou el Llibre de
Amic i Amat), la mística (Llibre de contemplació), la gramàtica
(Retòrica nova), la cavalleria (Llibre de l'Ordre de Cavalleria),
novelAles (Llibre de meravelles, que inclou el Llibre de les
bèsties), i molts altres temes, que el mateix autor
immediatament traduïa a l'àrab i al llatí.
Els seus principis filosòfics i teològics van ser difosos pels
seus seguidors, coneguts com lulAlistes, els quals, per un temps,
van tenir gran influència, especialment a Espanya, on van
exercir amb èxit la seva labor i fundaren càtedres a les
Universitats de Barcelona i València per a la difusió de les
doctrines de l'anomenat “Doctor IlAluminat”.
Seva és també la invenció del que ell va denominar com Ars
Generalis Ultima ("Última art general") o Ars Magna ("Gran
art"), encara que avui es coneix de vegades com Ars Magna et
Ultima, un instrument de naturalesa mecànica amb el qual va
pretendre, a través de figures geomètriques perfectes, dials,
palanques i manovelles, reafirmar els principis del que avui es
coneix com teosofia.

Estem per tant davant un personatge excepcional, que
transcendeix àmpliament l'època que li va tocar viure,
l'aportació del qual a la literatura, a la teologia, a la filosofia, a
l'educació o a la ciència, és ingent, i la visió del món conegut,
el seu constant intent de convèncer a través del coneixement de
l'altre, no imposar les seves creences, i, per suposat, l'originalitat
del seu pensament, el fan mereixedor que la commemoració de
la seva mort es converteixi en una nova oportunitat d'aprofundir
en la seva vida i en la seva obra.
És per això pel que per a les institucions de la ciutat que el
va veure néixer i on reposen les seves restes -Palma de
Mallorca-, així com per a les de Mallorca i de les Illes Balears,
és de gran importància implicar-se directament en la projecció
de la seva vida i de la seva obra i sumar, al seu esforç, totes
aquelles institucions d'àmbit nacional i internacional, que d'una
manera o una altra, tenen relació amb la trajectòria vital de
Ramón Llull i amb la seva ingent producció literària i científica.
Per tot això el Grup Parlamentari Popular presenta la
següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya
a colAlaborar en els actes commemoratius dels set-cents anys de
la mort del beat Ramon Llull, que tindran lloc al llarg dels anys
2015 i 2016, dins del marc de la disponibilitat pressupostària.
Palma, a 17 de març de 2014.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.
La portaveu:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials
i Drets Humans.
Intermediació laboral, cooperació publicoprivada al servei dels
ciutadans en matèria laboral
La competència en polítiques actives d’ocupació és una
competència pròpia del Govern de les Illes Balears i una de les
cinc línies d’actuació en matèria de polítiques actives
d’ocupació, per part del servei públic d’ocupació de les Illes
Balears, és la intermediació laboral, d’acord amb el que disposa
el Pla Nacional d’Ocupació acordat amb les comunitats
autònomes per al 2013.

BOPIB núm. 144 - 28 de març de 2014
En el marc d’aquest acord el Govern de les Illes Balears es
comprometia a la contractació de serveis que facilitessin la
intermediació laboral; a partir d’aquí havíem de suposar que
aquest servei arribaria a tot l’àmbit territorial de les Illes
Balears, que seria un servei publicitat, gratuït, capaç de donar un
servei personalitzat a treballadors i empreses, actiu en la recerca
de noves contractacions a les nostres illes, en definitiva ser
capaç de ser punt d’encontre i suport a empreses i treballadors.
A l'inici de la temporada turística, que a les nostres illes
suposa un increment gran de la contractació, i de manera
especial quan s’anuncien temporades turístiques “magnífiques”,
és obligat un esforç del servei d'intermediació del servei públic
d’ocupació de les nostres illes, un esforç que s’ha visualitzat
nul, front a d'altres institucions que, sense competències
directes, han resultat molt més actives que el Govern de les Illes
Balears en aquesta matèria que -recordem-ho- és el principal
problema dels ciutadans.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
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desenvolupar el comerç tradicional de les Illes Balears i no
l'espanyol, tal com es va comunicar en el seu dia?
Us demanam que ens concreteu a quin conveni específic es
refereix la pregunta.
Palma, 7 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín Martínez García.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 4211/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a residència
per a majors de Sant Antoni (I). (BOPIB núm. 49, d'1 de juny
de 2012).
Quan pensa que podrà entrar en funcionament la
residència per a majors de Sant Antoni de Portmany?
La previsió és que la residència de Sant Antoni de Portmany
pugui entrar en funcionament l'1 de desembre de 2014.
Palma, 15 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

1. El Parlament de les Illes Balears lamenta el desmantellament
dels serveis d’orientació i intermediació que ha sofert el servei
públic d’ocupació de les Illes Balears els dos darrers anys, que
donaven resposta de manera activa i personalitzada als
treballadors en atur i a empreses que necessitaven de noves
contractacions.

Ordre de Publicació
C)

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a assumir,
de manera urgent, la responsabilitat pública de la intermediació
laboral a tot el territori de les Illes Balears, que visualitzi la
cooperació amb empreses, l’orientació i l'atenció personalitzada
als treballadors en atur, i que doni indicacions a la formació
necessària per garantir una línia de feina i un servei eficaç i
eficient, clar i transparent, d'intermediació laboral.

A la Pregunta RGE núm. 4336/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
dependència - maig. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern a elaborar
amb caràcter anual una memòria especifica del treball del servei
de intermediació laboral, amb la finalitat de poder millorar any
darrere any, des del debat i la participació de tots.

Quants de beneficiaris han rebut la quantia d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de maig de 2012?
6.972 beneficiaris.

Palma, a 17 de març de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d'ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de maig de 2012?
2.679.472,72i.

Quants dels beneficiaris de l'ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fet per primera vegada el mes de maig de
2012?
102 beneficiaris.
De la quantia total de la nòmina maig 2012 de l'ajuda
econòmica de dependència quina part correspon a
endarreriments?
326.703,29i.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)

Quin dia del mes es va fer efectiva l'ajuda econòmica de
dependència el mes de maig de 2012?
El darrer dia del mes.

A la Pregunta RGE núm. 3746/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria del Pilar Sansó i Fuster, relativa a
conveni de colAlaboració entre el Govern i el Ministeri
d'Indústria. (BOPIB núm. 48, de 25 de maig de 2012).

Quantes persones han generat baixa en el sistema
informàtic d'atenció a la dependència el mes de maig de 2012?
125 persones.

Per què un dels objectius del conveni de colAlaboració
signat entre el Govern de les Illes Balears i el Ministeri
d'Indústria, Turisme i Comerç no consisteix en promocionar i

Palma, 18 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
D)
A la Pregunta RGE núm. 4339/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a menors maig. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).
Quants de menors ha estat ingressats el mes de maig i amb
quina mesura judicial en els centres Es Fusteret, Es Mussol, Es
Pinaret i el Centre Socioeducatiu d'incorporació social?.
Detall per setmana.
Menors ingressats als centres gestionats per la Fundació
Institut Socioeducatiu s'Estel durant el mes de maig de 2012,
detallat per setmanes i amb la mesura corresponent:
Es Pinaret
1a setmana del 01 al 06 i 2a setmana del 07 al 13:
internament en règim semiobert: 2, permanència de cap de
setmana en centre: 0, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 0
3a setmana del 14 al 20:
internament en règim semiobert: 1, permanència de cap de
setmana en centre: 1, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 0
4a setmana del 21 al 27:
internament en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 0, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 0
5a setmana del 28 al 31:
internament en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 0, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 1

Total
internament en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 1, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 0
Centre d'Incorporació Social (CIS)
1a setmana del 01 al 06, 2a setmana del 07 al 13, 3a setmana del
14 al 20, 4a setmana del 21 al 27 i 5a setmana del 28 al 31:
internament en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 0, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 0
Total
internament en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 1, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 0
Palma, 18 de desembre de 2014 .
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 4340/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada de
joves a centres, maig. (BOPIB núm. 50, de 8 de juny de 2012).
Quina ha estat l'estada més alta de joves en els centres Es
Mussol, Es Fusteret, Es Pinaret i el centre Socioeducatiu
d'Incoporació Social durant el mes de maig?
L'estada més alta dels menors/joves durant el mes de maig
de 2012 ha estat:
- Es Pinaret: 58 menors/joves.
- Es Fusteret: 14 menors/joves.
- Centre d'Incorporació Social CIS: 9 menors/joves.
- Es Mussol: 13 menors/joves.

Total
internament en règim semiobert: 5, permanència de cap de
setmana en centre: 1, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 1
Es Fusteret
1a setmana del 01 al 06, 2a setmana del 07 al 13, 3a setmana del
14 al 20 i 5a setmana del 28 al 31:
internament en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 0, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 0
4a setmana del 21 al 27:
internament en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 1, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 0
Total
internament en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 1, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 1
Es Mussol
1a setmana del 01 al 06, 2a setmana del 07 al 13, 3a setmana
del 14 al 20, 4a setmana del 21 al 27 i 5a setmana del 28 al 31:
internament en règim semiobert: 0, permanència de cap de
setmana en centre: 0, internament en règim obert: 0, internament
terapèutic en règim semiobert: 0

Palma, 20 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
F)
A la Pregunta RGE núm. 4586/12, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel.
(BOPIB núm. 51, de 15 de juny de 2012).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel des del
principi de legislatura fins el dia de resposta a aquesta
solAlicitud?
No hi ha cap tipus de despesa protocolAlària des del principi
de legislatura fins a desembre de 2013
Palma, 18 de desembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
G)
A la Pregunta RGE núm. 6950/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a fixes
discontinus. (BOPIB núm. 64, de 21 de setembre de 2012).
Com valora el Govern l'impacte de les modificacions del
règim laboral en els fixos discontinus?
El règim laboral dels fixos discontinus no ha sofert variació
amb la reforma laboral efectuada per la Llei 3/2012, de 10 de
febrer, que manté la redacció de l'article 15.8 de la Llei de
l'Estatut dels treballadors, text refós aprovat per Reial decret
legislatiu 1/1995, de 24 de març, que regula aquest tipus de
contracte.
On hi ha hagut variacions ha estat en matèria de Seguretat
Social en què en colAlectiu de fixos discontinus -com tots els
altres colAlectius de treballadors- s'ha vist afectat pel règim
regulador del subsidi de desocupació per a persones majors de
52 anys. D'acord amb aquesta modificació, l'edat d'accés al
subsidi passa de 52 a 55 anys, i això amb independència de la
modalitat de la relació laboral de la persona beneficiària.
L'adopció d'aquesta mesura s'inclou en l'estratègia de
reformes estructurals empresa pel Govern de l'Estat per garantir
que se superen els desequilibris macroeconòmics i es recupera
el creixement estable, en què s'adopten mesures en relació tant
al capítol d'ingressos com al de despeses en el qual es revisen
les que han tingut efectes més dèbils sobre els incentius als
agents econòmics, entre els quals figura el model de prestacions
per desocupació.
Així doncs, les mesures adoptades s'adrecen a impulsar
l'activació de les persones desocupades incentivant el seu retorn
a l'ocupació a la vegada que es pretén la sostenibilitat del
sistema públic de prestacions, contribuir a l'envelliment actiu i
facilitar l'activació dels treballadors de més edat. D'aquesta
manera es racionalitza el règim que regula el subsidi per a
majors de 52 anys per garantir la seva sostenibilitat a llarg
termini i incentivar el perllongament de la vida activa.
Palma, 15 d'octubre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 7783/12, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a reunions
amb el Tercer Sector. (BOPIB núm. 68, de 19 d'octubre de
2012).
Quantes reunions ha mantingut la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social amb el tercer sector?
Al llarg de l'any 2012 la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social no ha mantingut cap reunió amb l'associació
Tercer Sector, però si que ha mantingut diferents i periòdiques
reunions amb les entitats que la integren.
Palma, 10 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

I)
A la Pregunta RGE núm. 772/13, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a terres
excedents autovia d'Eivissa (I). (BOPIB núm. 86, de 15 de
febrer de 2013).
Ha tengut converses amb Fiesta Hoteles, SL en relació amb
la retirada de terres excedents de l'autovia de l'aeroport
d'Eivissa?
No he tingut cap conversa amb representants de l'empresa
Fiesta Hoteles, SL en relació amb aquest tema.
Palma, 22 de desembre de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1170/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a investigació
sobre accident mortal línia bus Sóller-Palma. (BOPIB núm. 88,
de 28 de febrer de 2013).
Pensa el conseller obrir una investigació per esclarir els
fets que motivaren l'accident mortal produït el passat diumenge
17 de febrer en la línia de bus públic de Sóller-Palma, així com
les responsabilitats que se'n derivin.
Segons les diligències de la Guàrdia Civil la causa principal
o eficient de l'accident és la possible indisposició o malaltia
sobtada del conductor de l'autobús que li va impedir seguir
conduint amb normalitat.
Des del primer moment es va procedir a fer tota una sèrie de
comprovacions, sense trobar cap anomalia en els processos i
autoritzacions corresponents.
Palma, 22 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació

K)

N)

A la Pregunta RGE núm. 1829/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a transport públic
terrestre (II). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

A la Pregunta RGE núm. 1913/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cost línies
tren. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).

Pensa el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que totes les illes estan en les mateixes condicions a
l'hora de gestionar el transport públic terrestre?

Quin ha estat el cost total i conjunt de les línies de tren
Palma-Manacor i Palma-Sa Pobla durant 2012, tant siguin
directes, com en la part dels serveis generals que es calculi que
li pertoquen, del total del pressupost de SFM: despeses de
personal, compra de béns i serveis, despeses financeres,
inversions reals i passius financers; i quins han estat els
ingressos atribuïbles al metro?

Les competències foren transferides en base a aquest
principi i amb la dotació adequada, tant en aportació econòmica
com en matèria de personal.
Palma, 22 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

No és possible contestar aquesta pregunta, donat que SFM
no té un sistema diferenciat de costos per línies.
Palma, 15 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1830/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Joan Boned i Roig, relativa a transport públic
terrestre (III). (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Creu el Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que es correcte el finançament del que disposa cada
illa per gestionar aquest tipus de transport públic?
És correcte tal i com es va dur a terme el traspàs de
competències. Hem de tenir en compte que les línies de
transport interurbà són concessions a "risc i ventura" del
concessionari, i que només hauria de tenir un cost una
subvenció al viatger en qualsevol de les opcions disponibles. Un
creixement desmesurat d'oferta se surt del concepte de "risc i
ventura" i s'hauria d'analitzar la seva necessitat abans de
plantejar que el finançament no és suficient.
Palma, 15 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
M)
A la Pregunta RGE núm. 1912/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a cost metro
exercici 2012. (BOPIB núm. 90, de 15 de març de 2013).
Quin ha estat el cost total del metro en l'exercici 2012, tant
siguin directes, com en la part dels serveis generals que es
calculi que li pertoquen, del total del pressupost de SFM:
despeses de personal, compra de béns i serveis, despeses
financeres, inversions reals i passius financers; i quins han
estat els ingressos atribuïbles al metro?
No és possible contestar aquesta pregunta, donat que SFM
no té un sistema diferenciat de costos per línies.
Palma, 15 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company Bauzá.

Ordre de Publicació
O)
A les Preguntes RGE núm. 3483/13, 3485/13, 3488/13,
3489/13, 3490/13 i 3491/13, presentades per l'Hble Sr. Diputat
Damià Borràs i Barber, relatives a cost total expropiacions per
a construir carreteres a l'illa d'Eivissa, pagaments per
compensar expropiacions per a carreteres a Mallorca i a
Eivissa i pagaments efectuats per a obres en carreteres a
Mallorca, a Menorca i a Eivissa. (BOPIB núm. 94, de 12
d'abril de 2013).
Quin és el cost total especificat per obra, amb el seu preu
just i els interessos de demora (si escau) de les expropiacions
de terrenys efectuades pel Govern de les Illes Balears per a
construir carreteres a l'illa d'Eivissa des de 2003 a la data de
remissió de la informació a qui la formula?
Quin ha estat el total anual dels pagaments efectuats pel
Govern de les Illes Balears des de 2003 fins a la data de
remissió de la informació a qui la formula per a compensar les
expropiacions efectuades per a obres de carreteres a les illes
de Mallorca i d'Eivissa, tot especificant-ho per obres
efectuades?
Quina ha estat la quantitat total anual dels pagaments
efectuats (amb l'IVA desglossat) per a obres de carreteres a les
illes de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa pel Govern de les
Illes Balears des de 2003 fins a la data de remissió de la
informació a qui la formula tot especificant-ho per cadascuna
de les obres afectades i adjuntant el preu d'adjudicació (amb
l'IVA desglossat), l'empresa o unions temporals d'empresa
(amb la relació de les empreses que les composen i el seu
percentatge de participació en la mateixa), així com les
quantitats corresponents a interessos de demora (si és el cas),
tot especificant les quantitats i anualitats demorades per aquest
concepte.
Atès el volum tan important que suposa la documentació per
poder elaborar la informació requerida, us comunic que aquesta
es troba a disposició del Sr. Damià Borràs i Barber a les
dependències del Departament d'Obres Públiques, ubicat a la
Direcció General de Transports (carrer Eusebi Estada, 28,1r de
Palma) perquè pugui fer-hi les consultes que consideri
oportunes. Per tal de poder atendre'l adequadament, us prec que
concerteu cita prèvia al telèfon 971 176 070.
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Palma, 1 d'agost de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
P)
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remès l'últim esborrany, el qual, es va aprovar pel Consell de
Govern.
Per altra banda, donat que la concreció no només afecta la
Conselleria, sinó també l'Ajuntament d'Alcúdia, se'ls remet
l'escrit del Ministeri i se'ls solAlicita que concretin les mesures
d'acord amb el punt 3 de la clàusula tercera del conveni, per tal
de poder continuar amb la tramitació d'aquest.

A la Pregunta RGE núm. 3928/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a serveis suprimits
a SEMILLA. (BOPIB núm. 94, de 12 d'abril de 2013).

Palma, 17 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Quins serveis s'han suprimit a l'empresa pública SEMILLA
com a conseqüència dels acomiadaments?
Ordre de Publicació
Com a conseqüència de la reestructuració de l'empresa
pública SEMILLA, s'ha suprimit la Promoció Marca Producte
Local continuant amb les productes Denominació d'Origen.
Palma, 22 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 5161/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a accés públic
al Cap des Pinar (Alcúdia). (BOPIB núm. 100, de 24 de maig
de 2013).
Per quin motiu no està signat el conveni entre el Govern de
les Illes Balears i el Govern de l'Estat per garantir l'accés
públic del Cap del Pinar d'Alcúdia?
Després d'haver confeccionat distints esborranys per arribar
a un conveni consensuat amb les tres administracions afectades,
de disposar de l'informe jurídic favorable de data 3 de maig de
2011 i informe favorable de la Direcció General de Pressuposts
de data 8 de juny de 2011, el 23 de setembre de 2011 el Consell
de Govern aprova l'acord d'autorització del conveni de
colAlaboració entre l'administració de la CAIB (Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori), el Ministeri de
Defensa i l'Ajuntament d'Alcúdia, en matèria d'accés públic
regulat al camp militar de maniobres de Cap Pinar (Alcúdia).
El 6 d'octubre de 2011 se notifica a la Direcció General
d'Infraestructures del Ministeri de Defensa l'aprovació per part
del Consell de Govern de les Illes Balears del text del conveni
de colAlaboració, per tal que ens comuniquin la data per procedir
a la firma del conveni.
Posteriorment durant el 2012 i 2013 s'ha reclamat al
Ministeri de Defensa per poder procedir a la firma del conveni,
sense que això fos possible.
Finalment, el 27 de juny de 2013, i davant la insistència per
part de la Conselleria, el Ministeri remet escrit indicant, que per
la firma exigeix que el conveni contempli mesures concretes a
adoptar per part de l'Ajuntament i de la Comunitat Autònoma
per atendre les demandes de seguretat, neteja i conservació, i
que procediran al tancament del procediment del conveni.
Per part de la Conselleria es comunica al Ministeri de
Defensa que no procedeixi al tancament de l'expedient,
manifestant l'interès amb la signatura del conveni, i que el més
aviat possible se'ls remetrà més concreció d'acord amb el que
solAliciten.
Així mateix, manifestam al Ministeri que no entenem el per
què es demana més concreció al conveni, quan ells havien

R)
A les Preguntes RGE núm. 5909/13 i 5910/13, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar,
relatives a compensació manca ingressos i caiguda
d'ingressos. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de 2013).
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, com compensaran
la manca d'ingressos pels imports que varen pressupostar per
al 2013 i que encara no s'han aprovat per aquesta Cambra?
No creu, Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, que la
caiguda d'ingressos en relació amb els previstos en els
pressuposts és conseqüència de la política de retallades i
d'austericidi que estan duent els Governs de l'Estat i de les
Illes Balears?
Els Pressuposts per al 2013 van esser elaborats dins un
escenari de consolidació fiscal que preveia un llindar màxim de
dèficit de 0,7% del PIB.
No obstant això, el CPFF en sessió de 31/7/2013 va aprovar
per a la CAIB un llindar màxim de l'1,47% del PIB, posant de
manifest que la consolidació fiscal la qual constitueix una
mesura absolutament necessària per garantir el sosteniment dels
comptes públics i possibilitar un creixement econòmic i una
creació d'ocupació sostenible en el temps; es pot dur a terme (la
consolidació fiscal) d'una forma més dilatada en el temps i la
qual cosa permet (entre d'altres raons) disminuir la pressió fiscal
prevista inicialment als Pressuposts del 2013, mantenir i no
incrementar les mesures de contenció de la despesa i a la vegada
donar estricte compliment de l'objectiu de dèficit establert pel
2013 (1,47% del PIB).
Palma, 2 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 5911/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
augmentar ingressos. (BOPIB núm. 102, de 7 de juny de 2013).
Què pensa fer per aconseguir que augmentin els ingressos
públics per altres mitjans que no siguin augment d'imposts?
Com vostè ja sap els ingressos impositius són en
pràcticament el resultat de l'aplicació d'un tipus impositiu sobre
una base imposable i en conseqüència els ingressos impositius
es poden veure incrementats per la via d'un increment de tipus
o per la via d'un increment de bases.
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El Govern de les Illes Balears ha posat en marxa un conjunt
de mesures ampli i de caire estructural que han aconseguit o
com a mínim ajudat a que a dia d'avui es produeixi un incipient
creixement econòmic que ja està provocant i que encara
provocarà més, un increment de les bases impositives i en tot un
increment de la recaptació tributària.
Palma, 28 de novembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 6558/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a pagaments a
cooperatives agrícoles. (BOPIB núm. 104, de 21 de juny de
2013).
Quins pagaments ha fet la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori a cooperatives agrícoles durant l'any 2012?
Pagaments que ha fet la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori a cooperatives agrícoles durant l'any 2012:

T)
A la Pregunta RGE núm. 5913/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
recaptació de l'impost sobre la renda de persones físiques.
(BOPIB núm. 102, de 7 de juny de 2013).
Pensa reclamar a l'Estat la quantia corresponent per a la
comunitat autònoma de les Illes Balears la quantia
corresponent a la recaptació de l'impost sobre la renda de les
persones físiques (IRPF) per la casella destinada a finalitats
socials?
Tal com preveu la Llei 22/2009, de 18 de desembre, per al
qual es regula el sistema de finançament de les CCAA, de règim
comú, se cedeix a la comunitat Autònoma el 50% de la quota
líquida autonòmica sense que d'ella es redueixi cap quantia pel
fet que es marqui, pel contribuent, la casella destinada a
finalitats socials.
En conseqüència, quan es marca la casella destinada a
finalitats socials, el que s'està indicant és que de la part de
l'IRPF que nodreix el Pressupost General de l'Estat, l'Estat ha de
destinar a tals finalitats aquesta quantia, sense que suposi un
minvament dels ingressos que per IRPF corresponguin a la
CAIB.
És per aquest motiu que no es pot reclamar a l'Estat el
reintegrament d'aquesta quantia, ja que la CAIB rep el 50% de
l'IRPF, independentment de l'import que aquesta casella pugui
suposar.
Palma, 3 de desembre de 2013.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí Bosó.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 6556/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a informació als
visitants de l'illa de la Dragonera (3). (BOPIB núm. 104, de 21
de juny de 2013).
Nom i situació contractual de la persona o persones
contractades per realitzar les funcions d'informació als
visitants de l'illa de Sa Dragonera el 2013.
Les funcions d'informació als visitants de l'illa de Sa
Dragonera en el 2013 les realitzen 2 persones del Consell
Insular.
Palma, 22 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

CODI
F07077183
F07095896
F07745839
F07073620
F07076441
F07082365
F07324254
F07740723
F57111072
F57111072
F07330426
F07330426
F07013303
F07013477
F07013477
F07095896
F07095896
F57647059
F07324254
F07740723
F07754195
F07016728
F07077183
F57277311
F57277311
F57075632
F57111072
F57111072
F57398422
F57398422
F57398422
F57111072
F07649270
F57277311
F57468209
F57111072
F57111072
F57111072
F57111072
F07013303
F07013303
F07013303
F07649270
F57075632
F57398422
F57082851
F57111072
F07013592
F07887805
F57111072

TOTAL
1.999,99
4.000,00
1.438,37
4.000,00
2.820,07
2.916,91
3.286,46
2.492,05
542,91
6.738,13
6.923,69
964,35
13.223,89
4.223,13
10.487,67
13.000,00
78.420,22
22.683,02
1.728,00
2.688,00
12.241,10
25.656,43
25.000,00
50.000,00
700,02
52,23
1.223,62
1.267,55
7.119,96
8.137,10
5.085,68
2.228,76
822,48
191,77
148,62
1.309,33
152,30
522,92
748,68
2.250,36
1.969,07
1.406,48
1.262,46
53,24
17,02
20,94
669,36
7.500,00
12.801,43
29.838,52
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F57111072
F57111072
F07649270
F57277311
F07649270
F57111072
F07095896
F07095896
F07095896
F07649270
F07649270
F07013303
F07013303
F07013303
F57286288
F57286288
F57286288
F43011287
F43011287
F43011287
F07649270
F07649270
F57277311
F07649270
F57111072

28.768,10
3.657,94
12.706,77
328,34
164,55
-88,94
5.293,81
4.632,08
3.308,63
2.294,47
4.261,17
3.861,31
3.378,65
2.413,32
8.869,91
7.761,17
5.543,70
64.680,00
56.595,00
40.425,00
2.294,47
4.261,17
45,41
1.123,73
2.129,50

Palma, 22 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
X)
A les Preguntes RGE núm. 6559/13 a 6562/13, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
agrupacions de productors de patates (I a IV). (BOPIB núm.
104, de 21 de juny de 2013).
Quantes agrupacions de productors de patates (APA) té
constància la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori que existeixen durant l'any 2010, 2011, 2012 i 2013?
El reconeixement de les Agrupacions de Productors de
patata de consum (APA) ve regulat pel Reial Decret 970/2002,
de 24 de setembre, pel qual es regula el reconeixement de les
agrupacions de productors de patata de consum, no destinades
a la indústria feculera, i s'hi estableixen diverses mesures de
suport.
A les Illes Balears hi ha actualment quatre (4) Agrupacions
de Productors de patata de consum, amb data de reconeixement
anterior a l'any 2010. Per tant, durant els anys 2010, 2011, 2012
i 2013 les Agrupacions de Productors de patata de consum són
les següents:
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1.- Mallorcan New Potatoes SAT BA-76
Núm. inscripció:
APPC BA-02
Tipus d'entitat:
Societat Agrària de Transformació
(SAT BA-76)
CIF:
G-57373540
Domicili Social:
C/ Lluna, 105. (Sa Pobla) CP:
07420
Àmbit d'actuació: Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Data de constitució de la SAT: 04/11/2005
Data de reconeixement com Agrupació de productors de patata
de consum: 13/12/2005

2.- Illacamp SAT BA-40
Núm. inscripció:
APPC BA-01
Tipus d'entitat:
Societat Agrària de Transformació
(SAT BA-40)
CIF:
F-07982006
Domicili Social:
Carretera de Llubí km. 0,800 (Sa
Pobla) CP: 07420
Àmbit d'actuació: Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Data de constitució de la SAT: 14/01/2000
Data de reconeixement com Agrupació de productors de patata
de consum: 26/04/2004
3.- Esplet SAT núm. 9453
Núm. inscripció:
126
Tipus d'entitat:
Societat Agrària de Transformació
(SAT núm. 9453)
CIF:
F-07331564
Domicili Social:
Carretera Inca km. 1,00. (Sa Pobla)
CP: 07420
Àmbit d'actuació: Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Data de constitució de la SAT: 30/11/1993
Data de reconeixement com Agrupació de productors de patata
de consum: 15/11/1994
4.- Marjalers SAT BA-97
Núm. inscripció:
APPC BA-01/09
Tipus d'entitat:
Societat Agrària de Transformació
(SAT BA-97)
CIF:
V-57604969
Domicili Social:
C/ Palou, 92. (Sa Pobla) CP: 07420
Àmbit d'actuació: Comunitat Autònoma de les Illes Balears
Data de constitució de la SAT: 12/05/2009
Data de reconeixement com Agrupació de productors de patata
de consum: 24/06/2009
Palma, 26 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

9090

BOPIB núm. 144 - 28 de març de 2014
Ordre de Publicació

Y)
A la Pregunta RGE núm. 6842/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, relativa a concessió
d'aigües subterrànies a Capdepera per a un camp de golf.
(BOPIB núm. 105, de 28 de juny de 2013).
Al BOIB núm. 32, de 7 de març de 2013 es publicava
l'exposició pública de la solAlicitud d'aigües subterrànies per
a reordenació de captacions, en el terme municipal de
Capdepera per a un camp de golf, així doncs, què ha fet o farà
el Govern de les Illes Balears al respecte?
Aquest govern ha aplicat en tot moment la llei i això és el
que seguirà fent, sense conculcar els drets dels ciutadans.
Palma, 22 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AB)
A la Pregunta RGE núm. 7334/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nous horaris
d'estiu d'SFM (I). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
En què ha consistit la campanya informativa sobre els
horaris d'estiu de SFM aplicats a partir de l'1 de juliol del
2013?
La campanya informativa sobre els horaris d'estiu s'ha
realitzat seguint el procediment habitual: la publicació, tant
d'horaris com de notes de premsa, en tots els mitjans de
comunicació: premsa, televisió, pàgines web del CTM i de
SFM, plataformes d'informació de la CAIB, i avisos en
estacions (tant amb vinils com amb pantalles d'informació).
Palma, 26 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 7328/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a previsions de
vacances a SFM. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quines modificacions en les previsions de vacances ha
hagut de fer SFM per cobrir els canvis produïts entre les
freqüències d'horaris de tren i metro anunciades inicialment i
les que s'han aplicat realment a partir de l'1 de juliol de 2013?
Les modificacions s'han pogut atendre amb els torns de
maquinista de dipòsit, sense necessitat de modificar les
vacances del personal.
Palma, 30 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzà.

Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 7329/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a torns de reforç a
SFM. (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quines modificacions en el sentit d'incorporar torns de
reforç ha hagut de fer SFM per cobrir els canvis produïts entre
les freqüències d'horaris de tren i metro anunciades
inicialment i les que s'han aplicat a partir de l'1 de juliol del
2013?
El torn de dipòsit ha pogut atendre les freqüències
addicionals a les previstes, per la qual cosa no ha estat necessari
modificar els torns previstos.
Palma, 30 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 7335/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a nous horaris
d'estiu d'SFM (II). (BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Quantes queixes d'usuaris ha rebut la SFM sobre
l'aplicació dels horaris d'estiu aplicats a partir de l'1 de juliol
del 2013?
S'han rebut 73 reclamacions, de les quals 48 (una consisteix
en una recollida de signatures) corresponen a la supressió del
servei de metro, entenent-se que s'han atès amb les ampliacions
de servei que s'han aprovat posteriorment.
Palma, 26 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 7357/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (I). (BOPIB núm. 107,
de 12 de juliol de 2013).
Quantes persones han solAlicitat una reducció voluntària
del complement específic, a l'empara de la Disposició
addicional dissetena del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel
qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions
autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals per garantir
l'estabilitat pressupostària i fomentar la competitivitat, a
cadascuna de les nòmines de les entitats vinculades a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, des que va
començar a vigir el Decret Llei, fins a juny de 2013?

BOPIB núm. 144 - 28 de març de 2014
A les entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la quantitat de persones que han solAlicitat
una reducció voluntària del complement específic són les
següents:
FOGAIBA - 1.
Palma, 30 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 7381/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
compatibilitat per dur a terme una altra activitat a la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (II).
(BOPIB núm. 107, de 12 de juliol de 2013).
Relació de les persones que han obtingut la compatibilitat
per dur a terme una altra activitat, després d'haver obtingut
una reducció voluntària del complement específic, a l'empara
de la Disposició addicional dissetena del Decret llei 10/2012,
de 31 d'agost, pel qual es modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de
juny, de mesures urgents en matèria de personal i
administratives per a la reducció del dèficit públic del sector
públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i d'altres
institucions autonòmiques, i s'estableixen mesures addicionals
per garantir l'estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, a cadascuna de les nòmines de les entitats
vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori, des que va començar a vigir el Decret Llei, fins a
juny de 2013?
A les entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori les persones que han obtingut la
compatibilitat per dur a terme una reducció voluntària del
complement específic són les següents:
FOGAIBA - Rosselló Botey, Josep.
Palma, 31 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 7389/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a reducció
voluntària del complement específic a Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori (III). (BOPIB núm.
107, de 12 de juliol de 2013).
Quina quantia total ha suposat la reducció voluntària del
complement específic, a l'empara de la Disposició addicional
dissetena del Decret llei 10/2012, de 31 d'agost, pel qual es
modifica el Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents
en matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, i
s'estableixen mesures addicionals per garantir l'estabilitat
pressupostària i fomentar la competitivitat, a cadascuna de les
nòmines de les entitats vinculades a la Conselleria
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d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, des que va començar
a vigir el Decret Llei, fins a juny de 2013?
A les entitats vinculades a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori les quanties totals de la reducció voluntària
del complement específic són les següents:
FOGAIBA - 651,47i.
Palma, 31 de juliol de 2013.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 10025/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a modificació de la
llei del bon govern. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Té intenció el Govern de modificar la llei de bon govern
incorporant les propostes del Consell Consultiu?
La Conselleria d'Administracions Públiques no té previst
modificar la llei de bon Govern, excepte per incorporar les
millores tècniques que siguin necessàries i aquelles que
estableixi la legislació estatal.
Marratxí, 7 de gener de 2014.
La consellera d'Administracions Públiques:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 10027/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a discriminació dels
alumnes d'educació especial. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre
de 2013).
Per què la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats
discrimina els alumnes d'educació especial d'ASPROCOM de
Manacor i comarca?
La Conselleria no té cap voluntat de discriminar a ningú de
manera conscient.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps i Bosch.

Ordre de Publicació
AI)
A la Pregunta RGE núm. 10028/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a pagament
transport escolar. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Quan pensa la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats pagar el deute de transport escolar, dels cursos
2011/2012 - 2012/2013, a ASPRACOM de Manacor i
comarca?
La Conselleria no té cap deute amb l'associació
ASPROCOM.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 10029/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a resolució del
problema del transport escolar. (BOPIB núm. 117, de 4
d'octubre de 2013).
Té previst, aquesta Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats, resoldre el greu problema de transport que afecta
els alumnes d'educació especial d'ASPROCOM de Manacor i
comarca?
Està resolt.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 10030/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a CP de Son Macià.
(BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Pensen reformar o ampliar el CP de Son Macià o
construir-ne un de nou?

la biblioteca. Sobre aquesta qüestió cal remarcar que es treballa
sobre la base d'un projecte i uns pressuposts aprovats al seu
moment, l'execució dels quals correspon al Ministeri juntament
amb la supervisió i assessorament tècnics de la Gerència
d'Infraestructures i Equipaments Culturals de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.
Les estimacions pressupostàries en aquesta matèria,
contingudes a l'avantprojecte de Pressuposts Generals de l'Estat
en la partida corresponent al Ministeri d'Educació, Cultura i
Esport, preveuen una inversió de 85.000.00i a l'esmentat
projecte de climatització, dels quals 20 mil pertanyen a una
primera fase que s'efectuaria en el 2014, i 65 mil a una segona
i definitiva fase, que s'executaria al llarg de l'any 2015.
Quant a la resta d'actuacions relacionades amb el
manteniment i els serveis de la biblioteca, aquestes s'efectuen
sota la coordinació de la seva direcció i amb la supervisió del
personal tècnic de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 10032/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a programa
d'estímul la lectura. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
S'ha engegat algun problema d'estímul a la lectura?

Es va contestar en la sessió plenària del Parlament en data
5/11/2013, per tant podeu consultar la resposta.
La consellera d'Educació, Cultura i Univesitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 10031/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a Biblioteca de Can
Sales. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Estan solucionades les deficiències de la Biblioteca de Can
Sales?
La Biblioteca Pública de Palma és un centre de titularitat
estatal, la gestió del qual es duita a terme pel Govern de les Illes
Balears a través de la seva Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. En aquest sentit, el Conveni entre el Ministeri de
Cultura i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears sobre
gestió de les biblioteques de titularitat estatal de 24 de setembre
de 1984 (BOE núm. 16, de 18-1-1985), estableix en el seu punt
4.2.1. que les inversions que s'hi realitzin seran programades pel
Ministeri de Cultura, per pròpia iniciativa o a proposta de la
Comunitat Autònoma, i que aquestes inversions s'efectuaran
amb càrrec a les partides que a aquest efecte s'habilitin en els
Pressuposts Generals de l'Estat o de la pròpia Comunitat
Autònoma.
Des d'aquesta Conselleria s'han duit a terme nombroses i
reiterades gestions amb els responsables del Ministeri
d'Educació, Cultura i Esport, concretament amb la Subdirecció
General de Coordinació Bibliotecària i la Subdirecció General
d'Obres, especialment en relació al tema de la climatització de

"Escola de lectura" és un programa que fomenta la lectura
entre la població escolar, des d'educació infantil fins a
secundària i també batxillerat, tant en els centres educatius
públics com en els concertats i privats. Aquest programa posa
a l'abast del professorat materials diversos, recursos didàctics i
propostes metodològiques per treballar la lectura a l'aula i per
difondre es referents literaris de les nostres illes. Alguns
d'aquests materials es lliuraran gratuïtament i d'altres se cediran
en préstec.
A partir d'aquest curs escolar "Escola de lectura" integra els
materials del programa "Viu la cultura", de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats.
Els centres escolars tindran a la seva disposició lots de
llibres en préstec i maletes literàries (35 exemplars d'un mateix
llibre amb diferents recursos complementaris) que podran
solAlicitar per un període aproximat de 30 dies, i, d'altra banda,
podran demanar gratuïtament els quadernets Paraula de poeta,
Paraula de narrador i Paraula de dramaturg, una colAlecció
d'opuscles amb un text de presentació sobre l'autor i la seva
obra, i els "Quaderns de lectura", guies didàctiques
monogràfiques per al professorat amb propostes d'exercicis,
lectures complementàries, etc.
Així mateix, per al segon cicle d'educació infantil i per a
l'educació primària, s'ofereixen vuit rondalles en línia amb
l'objectiu d'apropar l'infant al món dels contes d'una manera
dinàmica i engrescadora. Quatre d'aquestes rondalles s'han
elaborat enguany i es presenten en forma d'arxiu de vídeo i
àudio: En Patufet (educació infantil, Eivissa); Sa Cabra i es
cabrit (1r cicle d'educació primària, Menorca); Es tord de Can
Ric (2n cicle d'educació primària, Eivissa); i L'abat de la Real
(3r cicle d'educació primària, Mallorca).
Enguany també s'han elaborat dos quaderns de lectura nous,
adreçats als alumnes de tercer i quart de secundària i batxillerat,
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amb motiu del centenari del naixement des escriptors Bartomeu
Rosselló Pòrcel i Marià Villangómez.
L'any 2014 es renovarà i modernitzarà tot el material
didàctic ja existent en el programa "Escola de lectura". Entre
altres iniciatives, es preveu elaborar noves guies didàctiques
dedicades a autors illencs i editar una colAlecció de llibrets de
lectura progressiva pensats perquè els infants aprenguin a llegir.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 10130/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a freqüències dels
SFM. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de 2013).
Per quins motius no es varen augmentar les freqüències
dels SFM per al dia 29 de setembre?

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 10033/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a relació amb
institucions culturals. (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).

SFM té previstos 4 serveis especials durant l'any,
coincidents amb les revetlles i celebracions més arrelades i a les
que acostumen a assistir un gran nombre de persones (festes des
Vermar, Dijous Bo, Sant Antoni i Sant Sebastià). La realització
de serveis fora d'aquestes dates genera dificultats de caire tècnic
i organitzatiu.
Per al dia 29 de setembre es va considerar que l'oferta de
places que SMF oferia als participants de la manifestació era
suficient. Es relacionen a continuació el nombre de places:

Quina relació té aquesta Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats amb institucions culturals d'altres indrets de
parla catalana?

Places a Palma: 14.850
Places a Manacor: 8.568
Places a Sa Pobla: 4.032

La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats, mitjançant
l'Institut d'Estudis Baleàrics, té relacions culturals amb l'Institut
d'Estudis Catalans; aquesta institució té cedit el seu fons
bibliogràfic a l'IEB, que el té a disposició del públic a la seu del
carrer de Protectora.
També es mantenen relacions culturals amb la Institució de
les Lletres Catalanes, amb la qual té signat un conveni de
colAlaboració per reeditar i actualitzar totes les obres de Ramon
Llull.

L'encert d'aquesta consideració el demostrà el fet que el
servei habitual de cap de setmana va ser suficient per traslladar
els usuaris i no va haver-hi en cap moment necessitat de més
capacitat de transports.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 10039/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a inauguració
del curs acadèmic (I). (BOPIB núm. 117, de 4 d'octubre de
2013).
Per quin motiu no va acudir la Sra. Consellera d'Educació,
Cultura i Universitats a la inauguració del curs 2013-2014 de
la UIB?
Per motius d'agenda.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Palma, 15 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 10339/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, relativa a pla de
dinamització comercial. (BOPIB núm. 118, d'11 d'octubre de
2013 ).
Quants de municipis de les Illes Balears s'han acollit a un
Pla de dinamització comercial?
Us comunic que, quinze municipis de les Illes Balears s'han
acollit al Pla de dinamització comercial, per illes són:
Mallorca: Felanitx, Calvià, Montuïri, Binissalem, Manacor,
Campos i Ses Salines.
Menorca: Maó, Ciutadella, Alaior i Ferreries.
Eivissa: Santa Eulària, Vila, Sant Josep i Sant Antoni de
Portmany.
Palma, 30 de setembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
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Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 10825/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a nivell de
català del personal laboral amb requisit de català adscrits a
entitats del sector públic instrumental vinculades o dependents
de la Conselleria de Família i Serveis Socials. (BOPIB núm.
119, de 18 d'octubre de 2013).
Quin nivell de coneixement de la llengua catalana tenen
establert com a requisit d'ocupació cadascun els llocs de
treball de personal laboral adscrits o propis de cadascuna de
les entitats del sector públic instrumental vinculades o
dependents de la Conselleria de Família i Serveis Socials que
tenen establert el requisit de coneixement de la llengua
catalana pròpia de les Illes Balears?
El nivell de coneixement de la llengua catalana establert
com a requisit d'ocupació per als llocs de treball de personal
laboral propi de la Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel,
dependents de la Direcció General de Família i Menors, que
tenen establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears és el B-2 per als titulars de grau
superior i grau mitjà, i A-2 per a la resta de nivells.
El nivell de coneixement de la llengua catalana establert
com a requisit d'ocupació per als llocs de treball de personal
laboral propi de la Fundació d'Atenció i Suport a la
Dependència i Promoció de l'Autonomia Personal de les Illes
Balears (la Fundació no té personal laboral adscrit), dependent
de la Conselleria de Família i Serveis Socials, que tenen
establert el requisit de coneixements de la llengua catalana
pròpia de les Illes Balears és el B-2 per als auxiliars de recepció
(única categoria en què s'exigeixen aquests coneixements).
El nivell de coneixement de la llengua catalana establert
com a requisit d'ocupació per als llocs de treball de personal
laboral propi del Consorci de Recursos Sociosanitaris i
Assistencials de les Illes Balears (el Consorci no té personal
laboral adscrit), dependent de la Conselleria de Família i Serveis
Socials, que tenen establert el requisit de coneixements de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears és el B-2 per als
auxiliars de recepció (única categoria en què s'exigeixen aquests
coneixements).
Palma, 29 de novembre de 2013.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 10873/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a reglament
de supressió de barreres. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Supervisa la Conselleria de Turisme el compliment del
Reglament de supressió de barreres vigent a les reformes dels
hotels?
El servei tècnic no supervisa en aquests moments el
compliment d'aquest reglament, degut a que els canvis en el
procediment administratiu de tramitació de les reformes dels
hotels (en el marc de la simplificació dels tràmits administratius
de la Directiva 2006/123/CE-Bolkestein), que ha suposat la

substitució del procediment d'autorització sectorial prèvia pel de
declaració responsable.
Aquest canvi de procediment ja es contempla en el Decret
60/2009, de 25 de setembre (ja derogat), en el qual s'establia la
unificació dels procediments i la simplificació dels tràmits en
matèria turística, així com la declaració responsable de l'inici de
les activitats turístiques.
Posteriorment, es contempla també a la Llei 4/2010, de 16
de juny, de mesures urgents per a l'impuls de la inversió a les
Illes Balear (ja derogada), i el seu desenvolupament a través del
decret 13/2011, de 25 de febrer, en el qual s'establien les
disposicions generals necessàries per facilitar la llibertat
d'establiment i de prestació de serveis turístics, la regulació de
la declaració responsable i la simplificació dels procediments
administratius en matèria turística.
A dia d'avui, la normativa de referència la constitueix la Llei
de Turisme 8/2012, de 18 de juliol, que en el capítol I del títol
III regula el procediment d'establiment de les empreses
d'activitat turística, referint-se a la declaració responsable d'inici
d'activitat turística o comunicació prèvia de modificació en el
seu cas.
A pesar de no correspondre a la Conselleria de Turisme la
supervisió del compliment del reglament de supressió de
barreres arquitectòniques, la conselleria realitza actuacions en
alguns àmbits:
- Amb posterioritat a la declaració responsable o
comunicació prèvia, el servei d'inspecció realitza les
comprovacions oportunes per procedir a la inscripció als
diferents registres d'empreses, activitats i establiments turístics.
- Entre la documentació a presentar, conjuntament amb les
declaracions responsables o comunicacions prèvies, s'inclou un
qüestionari d'autoavaluació de les empreses turístiques, regulat
pel decret 20/2011, de 18 de març, pel qual s'estableixen les
disposicions generals de classificació de la categoria dels
establiments d'allotjament turístic en l'hotel, hotel apartament i
apartament turístic, que en el cas dels establiments d'allotjament
turístic de la categoria hotelera incorpora als apartats 36 a 39 per
a la puntuació que fa referència a les instalAlacions per persones
discapacitades, les quals es verifiquen, encara que no es tracta
de requisits mínims.
- En el procediment derivat de la disposició addicional
quarta de la llei 8/2012, que contempla les solAlicituds de
modernització dels establiments turístics existents, el servei
tècnic emet un informe preceptiu i vinculant sobre la reforma
dels hotels, reformes que se poden fonamentar, entre moltes
altres coses, en la introducció de mesures de millora de
l'accessibilitat i l'eliminació de barreres arquitectòniques.
També es contempla el procediment d'emissió d'estudi de
viabilitat previ a la reforma d'un establiment turístic, a l'empara
de la disposició addicional 11 de la llei 8/2012. En ambdós
casos no es realitza per part del servei tècnic una comprovació
exhaustiva del compliment normatiu sobre supressió de barreres
arquitectòniques, donat que va més enllà de les competències
pròpies de la conselleria.
En darrer terme, cal considerar que la comprovació relativa
al compliment del Reglament de Supressió de Barreres
Arquitectòniques hauria de recaure en els corresponents serveis
tècnics de les administracions competents en l'autorització o
llicència d'obres dels hotels, és a dir, en els ajuntaments.
Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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Continuen en tràmit:
Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 10874/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a modificar
la llei turística. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de 2013).
Pensa modificar la llei turística per possibilitar els lloguers
de vacances?
La llei 8/2012 ha estat modificada pel Decret Llei 6/2013, de
29 de novembre, per permetre al Consell Insular de Menorca
regular les noves tipologies d'habitatges de lloguer turístic dins
el seu àmbit territorial, que en cap cas podran ser plurifamiliars.
Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 10879/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a pla estatal
d'habitatge 2013-2016. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina situació es troba
el conveni amb el Ministeri de Foment del Pla Estatal
d'Habitatge 2013-2016 derivat del Real Decreto 233/2013?
Des del Ministeri de Foment han enviat a la Direcció
General d'Arquitectura i Habitatge l'esborrany del Conveni i
actualment estam pendents de la convocatòria per a la seva
signatura.
Palma, 17 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

1. Ciutadella: executada la meitat de l'activitat subvencionada
i concedit un 32% de l'ajuda.
2. Es Mercadal: executat un 85% de l'activitat subvencionada i
concedit un 80% de l'ajuda.
3. Ferreries: executat un 34% de l'activitat subvencionada i
concedit un 30,5% de l'ajuda.
4. S'Arenal: executat un 16% de l'activitat subvencionada i
concedit un 10,57% d'ajudes.
5. Plata de Palma-Llucmajor: executat un 50% de l'activitat
subvencionada i concedit un 10,79% d'ajudes.
6. Alaior 2a fase: 100% executat i 100% ajudes estatal i
autonòmica pagades.
7. Maó 2a fase: 100% executat i 100% ajudes estatals pagades.
8. Sineu 2a fase: 100% executat i 100% ajudes estatals de
rehabilitació pagades, pendent 50% equipament tècnic.
9. Alaior 3a fase: 100% executat i concedit 78% subvenció
estatal, CAIB complert 76,5%.
10. Maó 3a fase: 65% executat i 37% ajudes estatals pagades,
37% d'ajudes CAIB pagades.
11. Polígon Llevant 3a fase: 53% executat i 26,12%
subvencionat per l'Estat, 26% ajudes CAIB concedides.
12. Sineu 3a fase: 70% executat i 68% ajudes estatals i 68%
ajudes CAIB concedides.
13. Polígon Llevant 4a fase: 0% no començat.
Palma, 17 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 10881/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a projecte
d'HPO públiques de Formentera. (BOPIB núm. 119, de 18
d'octubre de 2013).
Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina situació es troba
el projecte d'HPO públiques de Formentera?

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 10880/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, relativa a àrees de
rehabilitació integral. (BOPIB núm. 119, de 18 d'octubre de
2013).
Sr. Conseller de Medi Ambient, en quina situació es troben
les àrees de rehabilitació intregral (ARIS)?
Han finalitzat
corresponents a:

la

seva

1. Alarior 1a fase
2. Maó 1a fase
3. Sant Lluís
4. Polígon de Llevant 2a fase
5. Sineu 1a fase
6. Eivissa 1a fase
7. Polígon de Llevant 2a fase
8. Es Castell.

tramitació

els

El projecte executiu dels 14 habitatges de Sant Ferran a
Formentera es troba a hores d'ara en tràmit de visat davant la
Delegació d'Eivissa del ColAlegi Oficial d'Arquitectes de les
Illes Balears.
Palma, 17 de gener de 2014.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

expedients
Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 11068/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervàs, relativa a resultats de la Llei
2/2012, de l'emprenedor. (BOPIB núm. 120, de 25 d'octubre de
2013).
Quins són els resultats, un any i mig d'ençà de la seva
aprovació, de la Llei autonòmica 2/2012 de l'emprenedor?
Us adjuntam l'informe de resultats de la Llei de
l'emprenedor, la micro, petita i mitjana empresa elaborat per
l'Institut d'Innovació Empresarial de les Illes Balears.
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Palma, 23 de desembre de 2013.
El conseller d'Economia i Competitivitat:
Joaquín García Martínez.
L'informe esmentat queda dipositat al Registre General de
la cambra i es pot consultar a la web GTP.

Ordre de Publicació
AZ)
A la Pregunta RGE núm. 11124/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a residència
de persones grans de La Bonanova. (BOPIB núm. 120, de 25
d'octubre de 2013).
En quina situació es troba la residència de persones grans
de La Bonanova? (direcció, treballadors, mobilitat, menjar ...).
Aquesta residència és de titularitat del Consell Insular de
Mallorca i està gestionada per l'IMAS, per tant, aquesta
informació obra en poder una altra institució.
Palma, 9 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 11126/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, relativa a
alimentació i la igualtat d'oportunitats. (BOPIB núm. 120, de
25 d'octubre de 2013).
Quines accions han pres o fan comptes prendre per a
garantir l'alimentació i la igualtat d'oportunitats en el lleure
dels infants de la nostra Comunitat?

diferents Administracions competents en l'àrea dels serveis
socials, desenvolupen les accions necessàries per a garantir
l'alimentació i la igualtat d'oportunitats en el lleure dels infants
de la nostra Comunitat, a través de programes propis i
subvencions d'altres entitats.
D'altra banda, cal recordar que el Govern compta amb el Pla
de Prestacions Bàsiques (PPB), per a persones en situació de
necessitat, que es destina totalment als Serveis d'Atenció
Primària dels Ajuntaments de les Illes, i aquestes són els que
s'encarreguen de donar les ajudes econòmiques urgents i de
primera necessitat als ciutadans.
Cal recordar que el pressupost destinat a garantir les
prestacions bàsiques per a les persones no només s'ha duplicat
des de l'any 2011, si no què ha augmentat amb un increment del
142%. Ha passat de 3.706.517i en 2011 a 8.960.098i.
Precisament, en aquest sentit i amb l'objectiu d'atendre les
necessitats bàsiques com d'alimentació de les famílies, la
Conselleria de Família i Serveis Socials ha creat una nova línia
d'ajuda dirigida a les famílies en situació d'especial
vulnerabilitat. Inclou un total d'1 milió d'euros i es gestionarà a
través del Pla de Prestacions Bàsiques que desenvolupen els
municipis.
Palma, 16 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández i Herranz.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 11338/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a LOMQE
(IV). (BOPIB núm. 122, de 4 de novembre de 2013).
Pensa la Conselleria d'Educació de la LOMQE promou el
principi d'igualtat d'oportunitats?
Sí.

L'Oficina de Defensa dels Drets del Menor, complint amb
les seves funcions i dins el marc de les seves competències,
vetllarà pel compliment dels drets dels infants i adolescents de
la nostra comunitat. Per la qual cosa convida la ciutadania a
denunciar qualsevol situació en què es vulnerin aquests drets.
D'altra banda, a través de l'Observatori de la Infància i
Adolescència de les Illes Balears entre l'altres funcions:
- Es promouran iniciatives que millorin els nivells de
prevenció, atenció, protecció i reconeixement de la infància i de
l'adolescència en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
- Es formularan propostes i recomanacions sobre línies
estratègiques i prioritats d'actuació en matèria de polítiques
relatives a les persones menors d'edat. Avaluar i realitzar el
seguiment de les polítiques socials que afectin les persones
menors d'edat.
- Es proposaran i realitzaran estudis, investigacions,
informes tècnics, publicacions i difusions que permetin un
millor coneixement de la situació i condicions de vida de les
persones menors d'edat, així com de l'impacte social i personal
de les polítiques i mesures adreçades a les persones menors
d'edat.
- Es fomentarà la protecció econòmica, jurídica i social de
les persones menors d'edat.
Pel que fa a la informació que la ODDM ha anat recopilant
a través de diverses investigacions sobre infants amb dificultats
socioeconòmiques a la CAIB, ens consta que per part de les

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 13958/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
promoció turística als consells insulars (I). (BOPIB núm. 126,
de 29 de novembre de 2013).
En quina situació es troba el traspàs de funcions i serveis
en matèria de promoció turística als consells insulars?
Em remet a la resposta de la pregunta 13960/2013.
Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

BOPIB núm. 144 - 28 de març de 2014
Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 13959/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
promoció turística als consells insulars (II). (BOPIB núm. 126,
de 29 de novembre de 2013).
Quins criteris aplicarà per a la distribució de recursos
humans, materials i econòmics en el traspàs de funcions i
serveis en matèria de promoció turística als consells insulars?
Els criteris es definiran en el si de la ponència de la comissió
mixta, que proposarà un text al ple de l'esmentada comissió.
Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
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33. Acord pel qual s'exceptua l'aplicació de les limitacions de
despesa pluriennal a l'expedient per a la formalització del
conveni singular entre el Servei de Salut de les Illes Balears i
l'Hospital Sant Joan de Déu per vincular-lo a la Xarxa
Hospitalària Pública de les Illes Balears (exp. 50/2013).
34. Acord pel qual s'autoritza l'addenda al Conveni de
colAlaboració entre el Consell Insular d'Eivissa i la Conselleria
d'Afers Socials, Promoció i Immigració de l'Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears -actualment
Conselleria de Família i Serveis Socials- per a la creació del
Consorci de Gestió Sociosanitària d'Eivissa, subscrit l'11 de
gener de 2008.
Palma, 17 de gener de 2014.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Perez.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 13960/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
promoció turística als consells insulars (III). (BOPIB núm.
126, de 29 de novembre de 2013).

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 14954/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina
Santiago i Rodríguez, relativa a
programa Medi Obert, octubre i novembre 2013. (BOPIB núm.
128, de 13 de desembre de 2013).

Quin calendari preveu pel traspàs de funcions i serveis en
matèria de promoció turística als consells insulars?

Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert els mesos d'octubre i
novembre de 2013? (es demana detall per mes).

El passat dia 4 de desembre va tenir lloc una reunió del Ple
de la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells
Insulars.
A aquesta reunió es varen elegir els secretaris, el
vicepresident i es va constituir la ponència del ple que ha de
formular un text articulat preliminar del traspàs de les funcions
i serveis.
Palma, 10 de gener de 2014.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.

Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 14832/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern. (BOPIB núm. 126,
de 29 de novembre de 2013).
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 29 de novembre del 2013?
Assumptes per via d'urgència del Consell de Govern de 29
de novembre de 2013:
32. Acord d'atorgament de l'autorització prèvia per exercir la
competència en matèria d'autorització i disposició de la despesa
corresponent a l'expedient de proposta de concessió d'una
subvenció a favor de la Universitat de les Illes Balears per
contractar els vuit becaris adscrits a aquest centre que varen
obtenir un beca predoctoral per a la formació de personal
investigador concedida d'acord amb la convocatòria feta per la
Resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats.

Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la llei
Reguladora de la responsabilidad Penal de Menores, Ley
Orgánica 5/2000, de 2 de gener que han estat atesos són:
Durant el mes d'octubre de 2013:
- 485 amb la mesura de LLV (llibertat vigilada).
- 430 amb la mesura de Pbc (prestacions en benefici de la
comunitat).
- 133 amb mesura de TSE (tasques socioeducatives).
- 144 amb conciliació.
- Total 1.192
Durant el mes de novembre de 2013:
- 496 amb la mesura de LLV (llibertat vigilada).
- 430 amb la mesura de Pbc (prestacions en benefici de la
comunitat).
- 129 amb mesura de TSE (tasques socioeducatives).
- 138 amb conciliació.
- Total 1.193
Palma, 9 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 14955/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a programa
Medi Obert, octubre i novembre 2013 (II). (BOPIB núm. 128,
de 13 de desembre de 2013).
Quants de menors i joves en mesures judicials estan
pendents de ser atesos en el Programa de Medi Obert a 30
d'octubre i 30 de novembre de 2013? (es demana el detall per
mes).
Joves amb mesures judicials pendents de ser atesos a 30
d'octubre i a 30 de novembre de 2013:
En relació amb les mesures judicials de la Ley Orgánica
reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, Ley
Orgánica 5/2000, de 2 de gener. Amb el procediment i criteri
recollits a l'Ordre de la consellera d'Afers Socials, Promoció i
Immigració de 25 d'octubre de 2010 per la qual s'estableix
l'organització i el funcionament de la Direcció General de
Menors i Família en l'execució de les diferents mesures judicials
no privatives de llibertat que imposen els jutjats de menors, i els
procediments i criteris d'actuació.
No hi ha joves pendents de ser atesos a Mallorca.
No hi ha joves pendents de ser atesos a Menorca.
No hi ha joves pendents de ser atesos a Eivissa.
Palma, 9 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 15126/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a avaluació de
diagnòstic. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Quan es publicaran els resultats de l'avaluació de
diagnòstic del curs passat?
En el moment que l'equip de l'IAQSE finalitzi l'elaboració
de l'informe executiu.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 15128/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a proves de
diagnòstic. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Per què no s'avalua també la competència matemàtica, com
és habitual en les proves de diagnòstic?
En aquest cas, la competència sobre la que es vol obtenir
informació és la competència lingüística.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

BI)
A la Pregunta RGE núm. 15045/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a informe sobre
neuroreflexoteràpia. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).
Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al registre general de la cambra.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 15129/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a nivells de
competència. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).

Ordre de Publicació

Per què es tornaran a repetir les proves el proper mes de
maig? Es volen fer comparacions entre els nivells de principi
de final de curs? Quina hipòtesi es vol contrastar?

A la Pregunta RGE núm. 15125/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a avaluació de
diagnòstic extraordinària. (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).

Es tornen a repetir per tenir més dades objectives. La
intenció és conèixer els nivells d'assoliment de la competència
lingüística en les dues llengües oficials i l'anglès a principi i
final de curs.

BJ)

Com es justifica l'avaluació de diagnòstic extraordinària
d'aquest curs?
Disposar d'informació per prendre decisions de millora; així,
la realització d'una avaluació mostral de diagnòstic de nivell de
competència en comunicació lingüística és un mecanisme idoni
per recollir una informació útil que incideixi sobre la millora de
la qualitat de l'educació a les Illes Balears, ja que l'obtenció de
dades reals sobre el grau d'adquisició de la competència en
comunicació lingüística del currículum és un instrument eficaç
per millorar l'aprenentatge dels alumnes i la pràctica docent, la
qual cosa permet, alhora, l'orientació de les polítiques
educatives relacionades amb l'assoliment d'uns nivells de
qualitat educativa del sistema cada vegada superiors.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

BOPIB núm. 144 - 28 de març de 2014
Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 15132/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a competències no
lingüístiques. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Per què no s'avaluen les competències no lingüístiques
treballades en anglès? Han oblidat a la conselleria que el
tractament integrat de llengües significa impartir en llengua
estrangera matèries no lingüístiques?
L'objectiu d'aquesta avaluació és conèixer el grau
d'assoliment de la competència lingüística en català, castellà i
anglès a primer, tercer i cinquè d'educació primària.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 15133/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a convocatòria
d'aplicadors i correctors. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre
de 2013).
És casualitat que la convocatòria d'aplicadors i correctors
de les proves fos publicada en el BOIB precisament el dia 24
d'octubre, dia de la vaga d'ensenyament? Per què un termini
tan curt per a la presentació d'instàncies?
L'objectiu de les avaluacions era conèixer el nivell de la
competència lingüística a 1r, 3r i 5è d'EP a principi de curs.
Degut a la vaga d'ensenyament l'equip de l'IAQSE va decidir
esperar per, tot d'una que va ser possible, posar en marxa tots els
mecanismes per a la realització de les proves el més prest
possible.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 15134/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a acords de
confidencialitat. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de
2013).
Quina raó justifica que es faci un acord de confidencialitat
als mestres que apliquen les proves? S'ha d'entendre que la
confidencialitat s'estén al propi contingut de les proves?
El document d'acord de confidencialitat és exactament el
mateix que a la resta d'avaluacions de diagnòstic realitzades des
del curs 2008/2009.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
BQ)
A la Pregunta RGE núm. 15135/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a neutralitat de
l'IAQSE. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Es pot confiar en la neutralitat de l'IAQSE a l'hora
d'avaluar l'aplicació d'un programa de la Conselleria
d'Educació, de la qual depèn orgànicament? Per què no s'ha
deixat aquesta responsabilitat en mans d'una institució
independent de reconeguda solvència com la UIB?
Aquests estudis sempre els ha realitzat l'IAQSE. A més,
l'Institut d'Avaluació i Qualitat del Sistema Educatiu de les Illes
Balears és l'òrgan encarregat de proporcionar informació
rellevant sobre el grau de qualitat del sistema educatiu de les
Illes Balears a l'Administració educativa, als òrgans de
participació institucional, als diferents sectors de la comunitat
educativa i a la societat en general.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 15136/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a selecció de
centres. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).
Com es pot estar segur que la selecció dels centres s'ha
realitzat, realment, de manera aleatòria i no s'ha triat el que
més interessa a l'Administració?
Igual que a la resta d'avaluacions de diagnòstic realitzades
des del curs 2008/2009, la selecció aleatòria dels centres ha
estat realitzada pels tècnics de l'IAQSE.
La consellera d'Educació, Cultura i Esports:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 15138/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a exàmens
dissenyats amb criteris científics. (BOPIB núm. 128, de 13 de
desembre de 2013).
Es pot confiar que els exàmens s'han dissenyat amb criteris
científics i no amb intencions amagades? Per què ni els
alumnes ni els professors s'han pogut endur un exemplar del
qüestionari?
El disseny ha seguit criteris científics, igual que la resta
d'avaluacions de diagnòstic realitzades des del curs 2008/2009.
El motiu pel qual els professors i alumnes no s'han pogut endur
exemplars del qüestionari és el mateix pel qual altres estudis
nacionals i internacionals no fan públiques les seves proves.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.
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Ordre de Publicació
BT)
A la Pregunta RGE núm. 15139/13, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socias, relativa a dades de les
proves. (BOPIB núm. 128, de 13 de desembre de 2013).

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Per què s'ha exigit als centres que eliminin les dades de les
proves dels seus equips informàtics?

Substitució de les Preguntes amb solAlicitud de resposta
oral davant el Ple RGE núm. 2473/14 i 2843/14.

Perquè es necessiten ítems ancoratge. Cal dir que aquest
procés també és emprat pe altres organismes internacionals
(PISA) a l'hora de realitzar proves a alumnat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2014, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de les preguntes esmentades, presentades per la
diputada Sra. Francesca L. Armengol i Socías i pel diputat Sr.
Jaume Carbonero i Malberti, ambdós del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a Pla d'ocupació i a resolució sobre la
urbanització de Muleta (BOPIB núm. 141, de 14 de març, i 142,
de 21 de març d'enguany) per les preguntes RGE núm. 2907/14
i 2908/14, relatives a situació de l'educació i a aplicació de la
disposició addicional 4a de la Llei 8/2012 (publicades en aquest
BOPIB).

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Joana Maria Camps Bosch.

Ordre de Publicació
BU)
A la Pregunta RGE núm. 15444/13, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a empleats
públics per a mesures judicials. Serveis Socials. (BOPIB núm.
129, de 20 de desembre de 2013).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Quants d'empleats públics (independentment de la forma de
contractació laboral) té el Govern de les Illes Balears per
atendre les mesures judicials en règim obert a data de 30 de
setembre de 2013? Se solAlicita relació per categories, forma
de contractació laboral i temporalitat del contracte.

Ordre de Publicació

Si entenem règim obert, com a mesures judicials de medi
obert tenim:

B)

Direcció general de Família i Menors:
Catàleg de personal funcionari: 39 places.
Catàleg de personal laboral fix: 6 places.
Categories: 6 de tècnic superior, 35 de grau mitjà, 2
administratius i 2 auxiliars.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2896/14,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a solidarització
amb Filipines, publicada al BOPIB núm. 125, de 22 de
novembre de 2013.

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 13643/13.

Fundació Institut Socioeducatiu S'Estel:
Amb mesura: 1 tècnic eventual amb renovació anual i 1
educador laboral fix.
Programa inserció laboral (PILA): 2 educadors laborals fixes.
Emancipació: 1 educador laboral fix.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Palma, 13 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
BV)
A la Pregunta RGE núm. 40/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a retribució del Sr.
Federico Grau Colom. (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de
2014).
Ateses les característiques de la resposta, queda dipositada
al registre general de la cambra.

Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició
no de llei RGE núm. 650/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de març de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2994/14,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual se
solAlicita tramitació pel procediment d'urgència per a la
proposició no de llei esmentada, relativa a millora del servei de
solAlicitud de residència de ciutadans de la Unió Europea
(BOPIB núm. 85, de 8 de febrer de 2013); i, conformement amb
els articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a la
Resolució de Presidència reguladora del procediment d'urgència
a les iniciatives no legislatives, acorda d'aplicar el procediment
d'urgència solAlicitat a la proposició no de llei de què es tracta.

BOPIB núm. 144 - 28 de març de 2014
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 26 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 142, de 21 de març de
2014.
- Pàg. 8889 i 8962. Textos aprovats, Resolucions derivades de
mocions, apartat A)
On diu: RGE núm. 2034/13, ....
Hi ha de dir: RGE núm. 2034/14, ...
- Pàg. 8969. Textos rebutjats, Proposicions no de llei, apartat E)
On diu: La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de
2014, ...
Hi ha de dir: La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13 de març
de 2014, ...
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