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a intervenció quirúrgica a Son Espases.
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X) RGE núm. 6771/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera per
a intervenció quirúrgica a Son Llàtzer.
10391
Y) RGE núm. 6772/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera per
a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca.
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Z) RGE núm. 6773/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera per
a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
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per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca.
10392
AC) RGE núm. 6776/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Formentera.
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AD) RGE núm. 6777/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a consulta externa a l'Hospital Universitari Son Espases.
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AE) RGE núm. 6778/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a consulta externa a l'Hospital Son Llàtzer.
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AF) RGE núm. 6779/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a consulta externa a l'Hospital d'Inca.
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AG) RGE núm. 6780/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a consulta externa a l'Hospital de Manacor.
10393
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AH) RGE núm. 6781/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a consulta externa a l'Hospital de Menorca.
10393
AI) RGE núm. 6782/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera per
a consulta externa a l'Hospital d'Eivissa.
10393
AJ) RGE núm. 6783/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera per
a consulta externa a l'Hospital de Formentera.
10393
AK) RGE núm. 6784/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital Universitari Son Espases.
10393
AL) RGE núm. 6785/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital Son Llàtzer.
10393
AM) RGE núm. 6786/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital d'Inca.
10394
AN) RGE núm. 6787/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a proves complementàries a l'Hospital de Manacor.
10394
AO) RGE núm. 6788/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a prova complementària a l'Hospital de Menorca.
10394
AP) RGE núm. 6789/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a prova complementària a l'Hospital d'Eivissa.
10394
AQ) RGE núm. 6790/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista d'espera
per a prova complementària a l'Hospital de Formentera.
10394
AR) RGE núm. 6791/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a hospitals
públics.
10394
AS) RGE núm. 6792/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE químiques
a hospitals públics.
10395
AT) RGE núm. 6793/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE quirúrgiques
a hospitals públics.
10395
AU) RGE núm. 6794/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a l'Hospital
Verge de la Salut.
10395
AV) RGE núm. 6795/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades.
10395
AX) RGE núm. 6796/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades i facturades al Servei de Salut.
10395
AY) RGE núm. 6797/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a clíniques
10395
privades autoritzades i amb solAlicitud de reintegrament al Servei de Salut.
AZ) RGE núm. 6798/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga a l'Hospital Verge de la Salut.
10396
BA) RGE núm. 6799/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics.
10396
BB) RGE núm. 6800/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics objectors.
10396
BC) RGE núm. 6801/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonaments per
IVE del Servei de Salut a clíniques privades (I).
10396
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BD) RGE núm. 6802/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonaments per
IVE del Servei de Salut a clíniques privades (II).
10396
BE) RGE núm. 6803/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a anticonceptius
orals prescrits a l'Ibsalut.
10396
BF) RGE núm. 6804/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i nines acollits
al PADI.
10397
BG) RGE núm. 6805/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou modificat
del nou Hospital de Can Misses (I).
10397
BH) RGE núm. 6806/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou modificat
del nou Hospital de Can Misses (II).
10397
BI) RGE núm. 6807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon preestablert
pagat.
10397
BJ) RGE núm. 6808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon variable
pagat.
10397
BK) RGE núm. 6818/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a restauració de l'ANEI
Punta de Manresa (Alcúdia).
10397
BL) RGE núm. 6821/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2014.
10398
BM) RGE núm. 6822/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2014 (II).
10398
BN) RGE núm. 6823/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2014 (III).
10398
BO) RGE núm. 6824/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2014 (IV).
10398
BP) RGE núm. 6825/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2014 (V).
10398
BQ) RGE núm. 6826/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2013.
10398
BR) RGE núm. 6827/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2013 (II).
10399
BS) RGE núm. 6828/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2013 (III).
10399
BT) RGE núm. 6829/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2013 (IV).
10399
BU) RGE núm. 6830/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments de malalts
2013 (V).
10399
BV) RGE núm. 6841/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a interrupció
quirúrgica a Son Espases i conseqüències.
10399
BX) RGE núm. 6842/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a interrupció
quirúrgica a Son Espases.
10399
BY) RGE núm. 6843/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ruptura dels
climatitzadors a Son Espases i conseqüències.
10400
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BZ) RGE núm. 6852/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de cap
d'informatius d'IB3 Televisió (I).
10400
CA) RGE núm. 6853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de cap
d'informatius d'IB3 Televisió (II).
10400
CB) RGE núm. 6854/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a colAlaboració amb
iniciatives de les diferents productores.
10400
CC) RGE núm. 6855/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions que han
fet diferents productores del sector audiovisual.
10400
CD) RGE núm. 6856/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport o
10400
colAlaboració que es dóna a les iniciatives o accions de productores (I).
CE) RGE núm. 6857/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport o
10401
colAlaboració que es dóna a les iniciatives o accions de productores (II).
CF) RGE núm. 6858/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a produccions
audiovisuals fetes a les Illes.
10401
CG) RGE núm. 6859/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat econòmica
dedicada a suport o colAlaboració amb produccions audiovisuals (I).
10401
CH) RGE núm. 6860/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat econòmica
10401
dedicada a suport o colAlaboració amb produccions audiovisuals (II).
CI) RGE núm. 6861/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "traducció" o
adaptació de textos d'IB3 Televisió al "salat" (I).
10401
CJ) RGE núm. 6862/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "traducció" o
adaptació de textos d'IB3 Ràdio al "salat" (II).
10401
CK) RGE núm. 6863/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "traducció" o
adaptació de textos d'IB3 Televisió al "salat" (II).
10402
CL) RGE núm. 6864/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "traducció" o
adaptació de textos d'IB3 Ràdio al "salat" (II).
10402
CM) RGE núm. 6865/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
pressupostària prevista per a l'adaptació d'IB3 Televisió al "salat".
10402
CN) RGE núm. 6866/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou copagament
farmacèutic (I).
10402
CO) RGE núm. 6867/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou copagament
farmacèutic (II).
10402
CP) RGE núm. 6868/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
devolució dels excedents del copagament farmacèutic.
10402
CQ) RGE núm. 6869/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica (I).
10403
CR) RGE núm. 6870/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica (II).
10403
CS) RGE núm. 6871/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica (III).
10403
CT) RGE núm. 6872/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica (IV).
10403
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CU) RGE núm. 6873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en despesa
farmacèutica (V).
10403
CV) RGE núm. 6874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes al
contracte d'oncologia radioteràpica (I).
10403
CX) RGE núm. 6875/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes al
contracte d'oncologia radioteràpica (II).
10404
CY) RGE núm. 6876/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes al
contracte d'oncologia radioteràpica (III).
10404
CZ) RGE núm. 6877/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estudi del ministeri sobre
pesca al ròssec al Parc Nacional de Cabrera (1).
10404
DA) RGE núm. 6878/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estudi del ministeri sobre
pesca al ròssec al Parc Nacional de Cabrera (2).
10404
DB) RGE núm. 6879/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a disponibilitat AMA a
Cabrera (1).
10404
DC) RGE núm. 6880/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prevenció i extinció
d'incendis a Cabrera (1).
10404
DD) RGE núm. 6881/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prevenció i extinció
d'incendis a Cabrera (2).
10405
DE) RGE núm. 6882/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rutes de vigilància
predefinida a Cabrera.
10405
DF) RGE núm. 6883/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a instalAlació de detectors
GPS a les barques de vigilància subcontractades a Cabrera.
10405
DG) RGE núm. 6884/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mitjans de vigilància
a Cabrera .
10405
DH) RGE núm. 6885/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a repartiment de tasques
de vigilància entre Guàrdia Civil i agents de Medi Ambient.
10405
DI) RGE núm. 6886/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Seprona i Cabrera.
10405
DJ) RGE núm. 6887/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a decrets d'horaris especials
a Cabrera.
10406
DK) RGE núm. 6889/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'estat a les Illes per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (I).
10406
DL) RGE núm. 6890/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'estat a les Illes per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (II).
10406
DM) RGE núm. 6891/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'estat a les Illes per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (III).
10406
DN) RGE núm. 6892/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'estat a les Illes per atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (IV).
10406
DO) RGE núm. 6893/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grups
d'investigació de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma (Idispa).
10406
DP) RGE núm. 6896/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament de membres
de tribunal per a seleccionar inspectors.
10407
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DQ) RGE núm. 6897/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament de membres
de tribunal per a seleccionar inspectors (II).
10407
DR) RGE núm. 6923/14, 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 4 de juliol.
10407
DS) RGE núm. 6930/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assistència dels
consellers a les sessions parlamentàries.
10407
DT) RGE núm. 6931/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reforma de la PAC.
10407
DU) RGE núm. 6932/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del sector
públic a la Conselleria d'Administracions Públiques.
10408
DV) RGE núm. 6933/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del sector
públic a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.
10408
DX) RGE núm. 6934/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del sector
públic a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
10408
DY) RGE núm. 6935/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del sector
públic a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
10408
DZ) RGE núm. 6936/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del sector
públic a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts.
10408
EA) RGE núm. 6937/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del sector
públic a la Conselleria de Turisme i Esports.
10409
EB) RGE núm. 6938/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del sector
públic a la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
10409
EC) RGE núm. 6950/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a competències
en llengua anglesa, curs 2012-2013.
10409
ED) RGE núm. 6951/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a competències
en llengua castellana, curs 2012-2013.
10409
EE) RGE núm. 6952/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a competències
en llengua catalana, curs 2012-2013.
10409
EF) RGE núm. 6953/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estudi Avaluació
diagnòstic 2012-2013.
10410
EG) RGE núm. 6959/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dependència,
juny 2014.
10410
EH) RGE núm. 6960/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estades al Centre
Es Fusteret, juny 2014.
10410
EI) RGE núm. 6961/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estades al Centre
Es Mussol, juny 2014.
10410
EJ) RGE núm. 6962/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estades al Centre
Es Pinaret, juny 2014.
10410
EK) RGE núm. 6963/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa Medi
obert, juny 2014.
10410
EL) RGE núm. 6964/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
Centre Es Fusteret, juny 2014.
10411
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EM) RGE núm. 6965/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
Centre Es Pinaret, juny 2014.
10411
EN) RGE núm. 6966/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos al
Centre Es Mussol, juny 2014.
10411
EO) RGE núm. 6967/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, juny 2014.
10411
EP) RGE núm. 6968/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció càncer
de mama, juny 2014.
10411
EQ) RGE núm. 6969/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
intervenció quirúrgica, juny 2014.
10411
ER) RGE núm. 6970/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per a
especialitats, juny 2014.
10412
ES) RGE núm. 6973/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, juny 2014.
10412
ET) RGE núm. 6974/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, juny 2014.
10412
EU) RGE núm. 6975/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervencions
quirúrgiques, juny 2014 (II).
10412
EV) RGE núm. 6982/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a anticonceptius
orals, juny 2014.
10412
EX) RGE núm. 6999/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de conscienciació a turistes i empreses (I).
10412
EY) RGE núm. 7000/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya de conscienciació a turistes i empreses (II).
10413
EZ) RGE núm. 7001/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
assessor de turisme (I).
10413
FA) RGE núm. 7002/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Consell
assessor de turisme (II).
10413
FB) RGE núm. 7003/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Mesa
de batles pel turisme.
10413
FC) RGE núm. 7004/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
sexual (I).
10413
FD) RGE núm. 7005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a turisme
sexual (II).
10413
FE) RGE núm. 7006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves autònoms.
10413
FF) RGE núm. 7007/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
generacions.
10414
FG) RGE núm. 7008/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte joves
amb vinculació formativa.
10414
FH) RGE núm. 7009/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves en atur
amb baixa qualificació (I).
10414
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FI) RGE núm. 7010/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves en atur amb
baixa qualificació (II).
10414
FJ) RGE núm. 7011/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes joves
en pràctiques.
10414
FK) RGE núm. 7012/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes micropime i autònoms.
10414
FL) RGE núm. 7013/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil (I).
10415
FM) RGE núm. 7014/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil (II).
10415
FN) RGE núm. 7015/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil (III).
10415
FO) RGE núm. 7016/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil (IV).
10415
FP) RGE núm. 7017/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil (V).
10415
FQ) RGE núm. 7018/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil (VI).
10415
FR) RGE núm. 7019/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil (VII).
10415
FS) RGE núm. 7020/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil (VIII).
10416
FT) RGE núm. 7021/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa de
garantia juvenil (IX).
10416

(I).

FU) RGE núm. 7022/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de Ciutadella
10416

FV) RGE núm. 7023/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de Ciutadella
(II).
10416
FX) RGE núm. 7024/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de Ciutadella
(III).
10416
FY) RGE núm. 7025/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de Ciutadella
(IV).
10416
FZ) RGE núm. 7026/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peticions
municipals.
10416
GA) RGE núm. 7027/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució del
Pla d'Ocupació (I).
10417
GB) RGE núm. 7028/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució del
Pla d'Ocupació (II).
10417

(I).

GC) RGE núm. 7029/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Garantia juvenil
10417

GD) RGE núm. 7030/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Garantia juvenil
(II).
10417
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GE) RGE núm. 7031/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Garantia juvenil
(III).
10417
GF) RGE núm. 7032/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a zones
turístiques madures (I).
10417
GG) RGE núm. 7033/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a zones
turístiques madures (II).
10418
GH) RGE núm. 7034/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a zones
turístiques madures (III).
10418
GI) RGE núm. 7035/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
per millorar la imatge de Magaluf (I).
10418
GJ) RGE núm. 7036/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a campanya
per millorar la imatge de Magaluf (II).
10418
GK) RGE núm. 7037/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya per millorar la imatge de Magaluf (III).
10418
GL) RGE núm. 7038/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
campanya per millorar la imatge de Magaluf (IV).
10418
GM) RGE núm. 7064/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
derivades a l'Hospital de la Creu Roja.
10418
GN) RGE núm. 7065/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
derivades a l'Hospital Sant Joan de Déu.
10419
GO) RGE núm. 7066/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
derivades a l'Hospital de la Policlínica Miramar.
10419

(I).

GP) RGE núm. 7067/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a party boats
10419

GQ) RGE núm. 7068/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a party boats
(II).
10419
GR) RGE núm. 7069/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a party boats
(III).
10419
GS) RGE núm. 7070/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a party boats
(IV).
10419
GT) RGE núm. 7071/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a integrants
del Consell assessor de turisme.
10420
GU) RGE núm. 7095/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (3).
10420
GV) RGE núm. 7096/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (4).
10420
GX) RGE núm. 7097/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (5).
10420
GY) RGE núm. 7098/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (6).
10420
GZ) RGE núm. 7099/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (7).
10420
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HA) RGE núm. 7100/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb dependència moderada.
10420
HB) RGE núm. 7101/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a població
balear potencialment dependent.
10421
HC) RGE núm. 7102/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (8).
10421
HD) RGE núm. 7103/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (9).
10421
HE) RGE núm. 7104/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (10).
10421
HF) RGE núm. 7110/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (1).
10421
HG) RGE núm. 7111/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (2).
10421
HH) RGE núm. 7112/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (11).
10422
HI) RGE núm. 7113/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (12).
10422
HJ) RGE núm. 7114/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (13).
10422
HK) RGE núm. 7115/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei d'ajuda
a domicili ajuntaments.
10422
HL) RGE núm. 7116/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa
de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (14).
10422
HM) RGE núm. 7117/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a majors de
80 anys dependents a l'espera de plaça residencial.
10422
HN) RGE núm. 7118/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
amb gran dependència menors de 80 anys a l'espera de plaça residencial.
10422
HO) RGE núm. 7119/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
que han vist reduït el seu grau de dependència reconegut des de l'any 2012.
10423
HP) RGE núm. 7120/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reducció
de la despesa del Govern en aplicació de les noves valoracions realitzades des de l'any 2012.
10423
HQ) RGE núm. 7121/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nombre de
persones que han vist reduïda l'ajuda per dependència.
10423
HR) RGE núm. 7124/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tasques de la Guàrdia
Civil a Cabrera.
10423
HS) RGE núm. 7139/14, 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 11 de juliol.
10423

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A) RGE núm. 7129/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peticions del Govern
als pressuposts generals de l'Estat per a 2015.
10424
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B) RGE núm. 7130/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova llei de finances
de les Illes Balears.
10424
C) RGE núm. 7131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de finançament
dels consells insulars.
10424
D) RGE núm. 7132/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit pactat per a
2015.
10424
E) RGE núm. 7133/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou règim especial per
a les Illes Balears.
10424
F) RGE núm. 7134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries.
10425
G) RGE núm. 7135/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a millorar
el finançament de les Illes Balears.
10425

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6713/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els centres
educatius concertats.
10426
B) RGE núm. 6714/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els centres
educatius concertats (II).
10426
C) RGE núm. 6715/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els centres
educatius concertats (III).
10426
D) RGE núm. 6718/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els centres
educatius concertats (IV).
10426
E) RGE núm. 7045/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a votacions del projecte TIL.
10426
F) RGE núm. 7075/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
comportaments incívics a Magaluf.
10426
G) RGE núm. 7076/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a productes
turístics impulsats a Magaluf.
10427
H) RGE núm. 7077/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
fetes a Magaluf.
10427
I) RGE núm. 7078/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
per evitar pràctiques denigrants a Magaluf.
10427
J) RGE núm. 7079/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producte
turístic dels party boats (I).
10427
K) RGE núm. 7080/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producte
turístic dels party boats (II).
10427
L) RGE núm. 7081/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producte
turístic dels party boats (III).
10427
M) RGE núm. 7082/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producte
turístic dels party boats (IV).
10428
N) RGE núm. 7083/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a producte
turístic dels party boats (V).
10428
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT PLE
A) RGE núm. 7106/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions estatutàries.

10428

B) RGE núm. 7107/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a sistema de finançament de les comunitats autònomes.
10428

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ
A) RGE núm. 6736/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a creació del cos d'auxiliars de conversa de les Illes Balears.
10430
B) RGE núm. 6737/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a organització d'actes institucionals per commemorar els efectes
de la Guerra de Successió i dels Decrets de Nova Planta a Mallorca, Eivissa i Formentera.
10430
C) RGE núm. 6831/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a per abolir les figures de l'aforament i la inviolabilitat del dret civil i
penal.
10431
D) RGE núm. 6844/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport als familiars de les víctimes de la repressió franquista.
10432
E) RGE núm. 6927/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a fons d'accessibilitat de ports.

10432

F) RGE núm. 6987/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a la vigència dels jutjats de pau en el sistema judicial actual.
10433
G) RGE núm. 7087/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a reobertura de la planta embotelladora de Coca-Cola a Mallorca
10434
H) RGE núm. 7088/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dotació.

10434

I) RGE núm. 7105/14, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "aules d'acollida i benvinguda".

10435

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 6707/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller d'Economia
i Competitivitat, sobre el Pla d'Ocupació de les Illes Balears 2014-2017.
10435
B) RGE núm. 7055/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, sobre els darrers esdeveniments en relació amb la imatge turística de les Illes Balears i el model turístic.
10436
C) RGE núm. 7084/14, d'una cinquena part dels diputats de la cambra pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud
de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i Esports, sobre les mesures que ha pres o pensa prendre el Govern de les Illes Balears
per respondre als fets que han provocat la mala imatge de les Illes a causa d'uns productes turístics que promocionen les drogues, l'alcohol
i el sexe a les Illes Balears.
10436
D) RGE núm. 7108/14, d'una cinquena part dels diputats de la cambra pertanyents al Grup parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud
de compareixença del Sr. Conseller de Salut, sobre el projecte de llei per la protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona
embarassada.
10436
E) RGE núm. 7109/14, d'una cinquena part dels diputats de la cambra pertanyents al Grup parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud
de compareixença de la Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, sobre el projecte de llei per la protecció de la vida del concebut i
dels drets de la dona embarassada.
10436
F) RGE núm. 7128/14, d'una cinquena part dels diputats de la cambra pertanyents al Grup parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud
de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut, sobre el pla d'estiu al Servei de Salut i la seva repercussió a l'activitat assistencial.
10436
G) RGE núm. 7126/14, del Grup parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President del Govern
de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre la gestió en relació amb el nou model de finançament de les comunitats autònomes
i de les inversions de l'Estat a les Illes Balears.
10437
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3.17. INFORMACIÓ
A) Manteniment de les interpelAlacions 1876/14, 2545/14, 4466/14, 5736/14, 5737/14 i 5738/14, del Grup Parlamentari MÉS per al
proper període de sessions.
10437
B) SolAlicitud de convocatòria d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió
extraordinària del Ple de la cambra, amb un concret ordre del dia (RGE núm. 7136/14).
10437
C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6390/14.

10438

D) Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició no de llei RGE núm. 6455/14.

10438

E) Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de la Proposició no de llei RGE 3911/13.

10438

F) Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la tramitació del Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
10438
G) Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 7136/14.
10438

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 159, d'11 de juliol de 2014.

10439
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Títol II. Drets dels consumidors i usuaris

0. DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT
0.1. INFORMACIONS

Capítol I. Disposicions generals
Article 4. Drets dels consumidors i usuaris
Article 5. Irrenunciabilitat dels drets
Article 6. Interpretació a favor del consumidor
Article 7. Deure de diligència
Article 8. Situacions de protecció especial

Ordre de Publicació
A)
Rebuig de sessió plenària extraordinària (escrit RGE núm.
6416/14).
La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 8 de juliol de 2014, atès l'escrit esmentat,
presentat per 23 diputats adscrits al Grup Parlamentari
Socialista i al Grup Parlamentari MÉS, rebutjà per 5 vots a
favor, 9 en contra i cap abstenció, la solAlicitud de convocatòria
de sessió plenària extraordinària esmentada (publicada al
BOPIB núm. 156, de 20 de juny de 2014).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1. PLE DEL PARLAMENT
1.1. TEXTOS APROVATS
1.1.1. LLEIS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la primera
sessió plenària extraordinària de dia 8 de juliol de 2014,
aprovà la Llei de protecció de les persones consumidores i
usuàries de les Illes Balears.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
LLEI DE PROTECCIÓ DE LES PERSONES
CONSUMIDORES I USUÀRIES DE LES ILLES
BALEARS
ÍNDEX
Exposició de motius
Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte de la llei
Article 2. Definicions
Article 3. Béns jurídics protegits en la relació de consum i
exclusions

Capítol II. Dret a la protecció de la salut i la seguretat dels
consumidors i usuaris
Article 9. Deure general de garantir la seguretat
Article 10. Deure d’informar sobre els riscs
Article 11. Deure de neutralitzar el risc
Article 12. Obligació de conservar i lliurar la documentació
Capítol III. Dret a la protecció dels interessos econòmics i
socials
Article 13. Protecció contra els abusos contractuals
Article 14. Oferta, promoció i publicitat
Article 15. Protecció del consumidor vulnerable en les
ofertes contractuals
Article 16. Pràctiques comercials agressives
Article 17. Qualitat dels productes, béns i serveis
Article 18. Pressupost
Article 19. Resguard de dipòsit
Article 20. Document justificatiu de la relació de consum
Article 21. Documentació en el lliurament d’habitatges
Article 22. Preu o contraprestació
Article 23. Constància de les condicions de les ofertes
Article 24. Comprovació de les comunicacions comercials
i de l’etiquetatge
Article 25. Morositat dels consumidors
Capítol IV. Dret a la informació del consumidor i l’usuari
Article 26. Contingut mínim de la informació al consumidor
Article 27. Informació prèvia a la contractació de serveis
Article 28. Informació en matèria d’habitatge
Article 29. Informació dels preus
Article 30. Llengua utilitzada en la informació
Capítol V. Dret a la protecció jurídica i a la reparació de
danys i perjudicis soferts
Article 31. Dret a la reparació i a la indemnització dels
danys i perjudicis soferts
Capítol VI. Dret a l’educació i a la formació dels
consumidors i usuaris
Article 32. Educació i formació dels consumidors
Article 33. Objectius de la formació i l’educació
Capítol VII. Associacions de consumidors i usuaris
Secció 1a. Participació, representació i consulta de les
associacions de consumidors i usuaris
Article 34. Concepte d’associacions de consumidors i
usuaris
Article 35. Foment de les associacions de consumidors
i usuaris
Article 36. Funcions de les associacions de consumidors
i usuaris
Article 37. Drets de les associacions de consumidors i
usuaris
Article 38. Audiència
Secció 2a. Registre d’associacions de consumidors i usuaris
de les Illes Balears
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Article 39. Registre d’associacions de consumidors i
usuaris de les Illes Balears
Article 40. Control dels requisits d’inscripció
Article 41. Exclusió del registre autonòmic
Article 42. ColAlaboració amb el registre estatal
Capítol VIII. El Consell de Consum de les Illes Balears
Article 43. El Consell de Consum de les Illes Balears
Títol III. Actuació administrativa per a la protecció dels
consumidors i usuaris
Capítol I. Actuacions generals
Article 44. Accions administratives de protecció
Article 45. Conservació d’arxius
Capítol II. Actuacions administratives en matèria
d’informació als consumidors
Article 46. Actuacions administratives en matèria
d’informació
Article 47. Oficines d’informació al consumidor
Article 48. Funcions de les oficines d’informació al
consumidor
Capítol III. Resolució extrajudicial de conflictes
Article 49. Fulls de reclamació o denúncia
Article 50.Tramitació de denúncies i reclamacions
Article 51. Foment de l’arbitratge de consum
Article 52. La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears
Article 53. Adhesió de les empreses de les Illes Balears a
l’arbitratge de consum
Capítol IV. Actuacions administratives per a l’educació i la
formació dels consumidors i usuaris
Article 54. Desenvolupament del dret a l’educació dels
consumidors
Capítol V. Control i inspecció dels productes, béns i serveis
Article 55. La inspecció i el control de mercat
Article 56. Àmbit d’actuació
Article 57. El personal inspector
Article 58. Funcions de la inspecció de consum
Article 59. Facultats del personal inspector
Article 60. ColAlaboració amb la inspecció
Article 61. Obligacions dels ciutadans en les actuacions
inspectores
Article 62. Dipòsit i custòdia de productes
Article 63. Citacions
Article 64. Requeriments
Article 65. Actes d’inspecció
Article 66. Valor probatori de les actes d’inspecció
Article 67. Diligències d’inspecció
Article 68. Presa de mostres
Article 69. Pagament de les mostres
Article 70. Ratificació de les actuacions
Article 71. Formació i recursos de la inspecció
Capítol VI. Mesures cautelars
Article 72. Mesures cautelars
Article 73. Tipus de mesures cautelars
Article 74. Procediment d’actuació
Article 75. Multes coercitives
Article 76. Comunicació dels riscs i les irregularitats greus
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Títol IV. Potestat sancionadora
Article 77. Atribució de la potestat sancionadora
Article 78. Responsabilitat de les infraccions
Article 79. Responsabilitats en supòsits d’extinció de
persones jurídiques
Article 80. Altres responsables
Article 81. Tipificació d’infraccions
Article 82. Classificació i qualificació de les infraccions
Article 83. Criteris de graduació de les sancions
Article 84. Reducció de la sanció
Article 85. Quantia de les sancions
Article 86. Sancions accessòries
Article 87. Òrgans competents
Article 88. Mesures cautelars
Article 89. Procediment
Article 90. Prescripció
Títol V. Competències de les administracions públiques
Article 91. Coordinació de les competències
Article 92. Competències de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
Article 93. Competències dels municipis
Article 94. ColAlaboració interadministrativa
Article 95. Deure de colAlaboració amb les administracions
de consum
Disposició addicional única. Normativa supletòria
Disposició transitòria primera. Procediment sancionador
Disposició transitòria segona. Règim transitori dels reglaments
de desplegament
Disposició derogatòria única. Normes que es deroguen
Disposició final primera. Desplegament de la llei
Disposició final segona. Entrada en vigor
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 51 de la Constitució Espanyola disposa que els
poders públics han de garantir la defensa dels drets dels
consumidors i usuaris protegint-ne, mitjançant procediments
eficaços, la seguretat, la salut i els interessos econòmics
legítims, i que han de promoure la informació i l’educació dels
consumidors i usuaris, han de fomentar-ne les organitzacions i
les han d’escoltar en les qüestions que els puguin afectar, en els
termes que estableixi la llei.
L’article 30.47 de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
estableix que la comunitat autònoma té la competència
exclusiva en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, en
el marc de les bases i l’ordenació de l’activitat econòmica
general i en el marc de les bases i la coordinació general de la
sanitat, en els termes que disposen els articles 38, 131 i els
números 11, 13 i 16 de l’apartat 1 de l’article 149 de la
Constitució. També té competència exclusiva en la regulació i
el foment de les associacions de consumidors i usuaris i en la
regulació dels procediments de mediació.
A les Illes Balears, la protecció dels consumidors i usuaris
es va dur a terme mitjançant la fins ara vigent Llei 1/1998, de 10
de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, que va pretendre ser una norma
que omplís les llacunes de l’aleshores vigent Llei 26/1984, de
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19 de juliol, general per a la defensa dels consumidors i usuaris,
que establia el marc general estatal en aquesta matèria, a més
d’incorporar les prescripcions de les directives comunitàries.
Després de més de quinze anys de vigència de l’Estatut dels
consumidors i usuaris de les Illes Balears, els canvis produïts en
l’oferta, la venda i la prestació de béns i serveis en el mercat i
la seva contractació, així com la nova regulació en l’àmbit
estatal i de la Unió Europea, fan necessari un canvi normatiu
que protegeixi adequadament els consumidors i usuaris en un
mercat que els situa en desavantatge i indefensió per
enfrontar-se a les empreses i protegir els seus drets.
Tothom sap que en el mercat la competència perfecta no
existeix; les empreses en lloc de lluitar entre si s’uneixen i
limiten l’oferta i imposen els seus preus i, a més, hi ha sectors
que funcionen en règim de monopoli amb les mateixes
conseqüències. Conseqüentment, hi ha un fort desequilibri
jurídic unit a un desequilibri econòmic del consumidor que fa
que la negociació no existeixi i que les empreses imposin les
condicions contractuals. D’altra banda, no hi ha un control de
qualitat o de la publicitat que fan les empreses perquè han
desaparegut els sistemes d’autocontrol o de control gremial que
hi havia en altres moments.
S’ha de tenir en compte que en l’àmbit estatal es va aprovar
el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors
i usuaris i altres lleis complementàries, mitjançant el Reial
Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, i el de 27 de març
de 2014 amb la Llei 3/2014 que constitueix en gran part
legislació bàsica i que pretén incrementar els drets dels
consumidors.
A més a més, és necessari establir un nou concepte de
consumidor: el que sorgeix de les directives comunitàries. El
concepte de “consumidor” fins ara es basava en el criteri positiu
de tractar el consumidor com a “destinatari final”,
complementat o explicat en negatiu, per excloure d’aquesta
noció les persones que empren els béns o serveis “per
integrar-los en processos” relacionats amb el mercat, en lloc de
centrar-se en l’altre criteri purament negatiu comunitari d’actuar
amb un propòsit aliè a la seva activitat empresarial. Amb això,
el consumidor protegit en aquesta llei, no només és el destinatari
final dels béns i serveis objecte del contracte, sinó qualsevol
persona que actuï amb un propòsit aliè a la seva activitat
professional.
Per això, aquesta llei pretén, en ús de les competències que
té aquesta comunitat autònoma i dins del marc normatiu estatal
i europeu, aprofundir en la defensa dels drets dels consumidors
i usuaris.
La nova llei s’estructura en cinc títols. El títol I està dedicat
a les disposicions generals. S’hi concreta l’objecte de la llei, s’hi
inclouen una sèrie de definicions per aclarir el sentit de
determinades expressions i es defineixen els béns jurídics
protegits a través de les relacions de consum, excloent-ne
explícitament determinades relacions perquè no són pròpiament
de consum.
El títol II es dedica als drets dels consumidors i usuaris.
Aquest títol es divideix en vuit capítols. El primer està dedicat
a les disposicions generals, de manera que es fa una relació dels
drets en general dels consumidors, se’n regula la
irrenunciabilitat dels drets, la necessitat de fer interpretacions a

favor del consumidor, el deure de diligència de les empreses i
les situacions de protecció especial.
El segon capítol regula els drets dels consumidors i usuaris
a ser protegits davant els riscs que puguin afectar la seva salut
i seguretat, de manera que les empreses han d’evitar posar en el
mercat béns, productes o serveis que presentin riscs
incompatibles amb el deure de seguretat; han de proporcionar
informació sobre els riscs previsibles; han de marcar, si escau,
els productes amb símbols i indicacions i han de proporcionar
l’explicació de les mesures per contrarestar els possibles efectes
perjudicials; han d’adoptar les mesures oportunes per
neutralitzar els riscs dels productes posats en el mercat i
conservar la documentació necessària per verificar-ne l’origen
i la destinació; i han de conservar la documentació acreditativa
del compliment dels requisits de seguretat. Finalment,
s’estableix el deure general de les administracions públiques de
controlar i vigilar els béns, productes i serveis per garantir la
seguretat i la salut dels consumidors.
El capítol III es dedica a la protecció dels interessos
econòmics i socials dels consumidors. Aquest capítol concreta
molt més que la llei anterior els drets dels consumidors en
aquesta matèria. Es preveu la protecció davant els abusos
contractuals; es regulen l’oferta, la promoció i la publicitat, les
pràctiques comercials agressives, la qualitat dels béns, productes
i serveis; es regulen determinats documents com el pressupost,
el resguard de dipòsit, el document justificatiu de la relació de
consum i la documentació relativa als habitatges; es regulen el
preu o la contraprestació, la prova de les ofertes, la necessitat
d’acreditar l’exactitud de les comunicacions comercials i de
l’etiquetatge i la declaració de morositat dels consumidors.
El capítol IV regula el dret d’informació dels consumidors
i usuaris. Es regulen la informació prèvia a la contractació de
serveis, la informació en matèria d’habitatge i la informació en
matèria de preus. També queda regulat l’idioma en el qual ha de
constar la informació.
El capítol V regula el dret a la reparació dels danys i
perjudicis causats als consumidors en termes similars al que
estableix la legislació estatal.
Al dret a l’educació i la formació dels consumidors i usuaris
es dedica el capítol VI. Es considera una funció de les
administracions públiques formar i educar els consumidors per
al coneixement dels seus drets i l’adequació del seu consum a
la utilització racional de recursos.
El capítol VII regula l’associacionisme de consum com un
dret dels consumidors i usuaris que s’uneixen constituint
associacions per a la defensa dels seus interessos. Es regula amb
més amplitud que en la llei anterior aquest dret i també alguns
aspectes del registre autonòmic de les associacions.
El títol acaba amb el capítol VIII, dedicat al Consell de
Consum de les Illes Balears com l’òrgan consultiu de
colAlaboració i participació de les associacions de consumidors
i usuaris i les organitzacions empresarials, que queda adscrit a
la conselleria competent en matèria de consum. La regulació
d’aquest òrgan es desenvoluparà reglamentàriament.
El títol III regula l’actuació administrativa per a la protecció
dels consumidors i usuaris. Les principals actuacions
administratives es desenvolupen després en sis capítols.
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Comprenen, bàsicament, la informació als consumidors
-particularment mitjançant les oficines d’informació-; la
resolució de conflictes -a través de l’arbitratge i la tramitació de
denúncies i reclamacions-; la formació dels consumidors
-mitjançant la inclusió de formació en aquesta matèria en els
cicles i nivells formatius, a través de la preparació del personal
que ha de dur a terme funcions d’informació i mitjançant
l’elaboració de material d’informació i formació-; el control i la
inspecció de productes, béns i serveis, matèria que s’ha
desenvolupat en profunditat atesa la importància en el control
del compliment de la normativa de consum; i el darrer capítol
regula l’adopció de mesures cautelars de manera molt més
detallada que en la regulació anterior.
Encara que també és una actuació de l’administració, per la
importància que té es dedica un títol propi a la potestat
sancionadora, el títol IV. En aquest títol s’han recollit
aportacions jurisprudencials i s’han completat la regulació i la
tipificació de les infraccions.
El darrer títol, el V, es dedica a les competències de les
administracions públiques en matèria de consum i estableix uns
deures de cooperació amb les administracions de consum que
afecten altres administracions, organismes del sector públic,
concessionaris, corporacions professionals i organitzacions
empresarials, així com associacions de consumidors.
La llei acaba amb una disposició addicional, dues de
transitòries, una de derogatòria i dues de finals.
TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte de la llei
1. Aquesta llei té per objecte garantir la protecció dels drets i els
interessos legítims dels consumidors i les consumidores i dels
usuaris i les usuàries en el territori de les Illes Balears, en
compliment del mandat que conté l’article 51 de la Constitució
i en l’exercici de les competències que l’Estatut d’Autonomia
atribueix a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
2. Les mencions que es fan en aquesta llei als consumidors o a
les consumidores s’han d’entendre fetes de forma indistinta als
consumidors i usuaris i a les consumidores i usuàries.
3. Les mencions que es fan en aquesta llei als empresaris o a les
empresàries s’han d’entendre fetes de forma indistinta als
empresaris i a les empresàries i a les persones que duen a terme
activitats professionals.

10291

Article 2
Definicions
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per:
a) Consumidors: les persones físiques o jurídiques que
actuïn amb un propòsit aliè a la seva activitat comercial,
empresa, ofici o professió.
En el cas dels contractes amb doble finalitat, relacionada
només en part amb l’activitat comercial de la persona física o
jurídica i sempre que aquesta finalitat sigui tan limitada que no
predomini en el context general del contracte, aquesta persona
també té la condició de consumidor.
b) Consumidor vulnerable: el que, per la concurrència de
determinades característiques, està especialment indefens o
desvalgut en les relacions de consum. En particular, són
consumidors vulnerables els menors d’edat, les persones majors
de 70 anys, les persones amb certificat de minusvalidesa per
discapacitat intelAlectual i els turistes, entesos com aquelles
persones no residents a la comunitat autònoma de les Illes
Balears i temporalment desplaçades de la seva residència
habitual per fer turisme, i qualsevol altre consumidor en situació
d’inferioritat o indefensió.
c) Empresari o empresa: qualsevol persona física o jurídica,
pública o privada, que actuï amb un propòsit relacionat amb la
seva activitat comercial, empresarial, ofici o professió i també
la que actuï en nom seu o seguint les seves instruccions.
d) Béns, productes i serveis: coses mobles o immobles o
activitats que els empresaris posin a disposició dels
consumidors en el mercat.
e) Relació de consum: relació jurídica establerta entre un
consumidor i un empresari.
f) Codi de bones pràctiques: instrument de caràcter voluntari
d’autoregulació empresarial per millorar la informació, la
protecció i la defensa dels consumidors. Sense perjudici de la
seva eficàcia general, s’han d’establir reglamentàriament els
requisits i les condicions per reconèixer-lo oficialment.
g) Risc: probabilitat que la salut, la seguretat o els interessos
econòmics dels consumidors sofreixin un dany derivat de la
utilització, el consum o la presència d’un producte, bé o servei.
h) Traçabilitat: possibilitat de trobar i seguir el rastre d’un
producte a través de totes les etapes de la seva producció,
transformació i distribució.
i) Consum responsable: consum moderat, informat, reflexiu
i conscient de béns i serveis.
Article 3
Béns jurídics protegits en la relació de consum i exclusions
1. Els béns jurídics protegits per aquesta llei són els següents:
a) La salut i la seguretat dels consumidors.
b) Els interessos econòmics i socials legítims dels
consumidors.
c) El dret a la informació i a la formació dels consumidors.
2. Queden excloses de l’àmbit de protecció d’aquesta llei les
relacions entre l’administració pública o els ens del sector
públic instrumental i els consumidors, quan duguin a terme
activitats de prestació d’un servei o subministrament d’un bé o
producte i el consumidor no hagi de pagar contraprestació o la
contraprestació que hagi de pagar tengui naturalesa tributària.
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TÍTOL II
DRETS DELS CONSUMIDORS I USUARIS
Capítol I
Disposicions generals

Article 4
Drets dels consumidors i usuaris
A més dels drets que reconeixen als consumidors la
Constitució Espanyola i les normes internacionals, comunitàries
i estatals, els consumidors són titulars dels drets següents:
a) A ser protegits davant els riscs que puguin afectar la seva
salut i seguretat.
b) A la protecció dels seus interessos econòmics i socials
legítims.
c) A la protecció jurídica, administrativa i tècnica,
especialment en les situacions d’inferioritat, subordinació,
indefensió o discriminació individual o colAlectiva.
d) A la reparació dels danys i a la indemnització pels
perjudicis soferts.
e) A rebre una informació veraç, eficaç, correcta, suficient,
entenedora i de fàcil accés i transparent sobre els diferents
productes i serveis.
f) A l’educació i la formació en relació amb totes les
matèries que puguin afectar-los com a consumidors, concebudes
de manera integral i incidint en el consum responsable.
g) A associar-se per a la representació i la defensa dels seus
interessos legítims, i a la participació i a l’audiència en consulta
en les matèries la regulació de les quals els afecti.
h) A la protecció contra els abusos contractuals, que es
concreta en els termes establerts en la legislació bàsica o dictada
en l’exercici de competències exclusives de l’Estat..
i) A tenir accés a la legislació bàsica de consum europea,
estatal i autonòmica d’una manera senzilla, pràctica i útil.
Article 5
Irrenunciabilitat dels drets
La renúncia prèvia a l’exercici dels drets que reconeixen
aquesta llei i les normes complementàries, els actes executats en
frau de llei i els pactes que tenguin per objecte l’exclusió de la
seva aplicació són nuls de ple dret, d’acord amb la legislació
civil.
Article 6
Interpretació a favor del consumidor
1. Les normes de protecció als consumidors s’han d’interpretar
en favor d’aquests.
2. En el supòsit de dubtes o diferències interpretatives, tota
publicitat, comunicació comercial, oferta, pràctica o clàusula
que sigui aplicable a una relació de consum s’ha d’interpretar a
favor del consumidor.
3. Les administracions de consum que operin en el territori de
les Illes Balears, en l’exercici de les seves competències, poden
interpretar, d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors,
les normes de protecció dels consumidors i les clàusules que
regeixin les relacions de consum, especialment en l’exercici de
la potestat sancionadora, sense perjudici del control per part dels
tribunals de justícia.

4. Els casos de concurrència normativa entre aquesta llei i la
normativa autonòmica de competència de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, s’han de resoldre d’acord amb el
principi de condició més beneficiosa per al consumidor.
Article 7
Deure de diligència
En les relacions de consum, les empreses han de complir el
deure de diligència necessària per garantir el compliment de les
obligacions establertes, tant en la normativa de defensa del
consumidor com en la sectorialment aplicable que afecti
directament els consumidors.
Article 8
Situacions de protecció especial
Els drets dels consumidors s’han de protegir de manera
prioritària en els casos següents:
1. Quan tenguin una relació directa amb productes o serveis
d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat.
2. Quan afectin els consumidors vulnerables. Amb la finalitat de
protegir adequadament els seus drets, els poders públics han de
vetllar especialment per:
a) La idoneïtat dels productes destinats als menors d’edat.
b) L’etiquetatge, la informació, la publicitat, la composició
i la qualitat dels productes alimentaris.
c) La seguretat dels aparells i les instalAlacions de la llar..
d) Les necessitats específiques de persones majors de 70
anys..
e) La integració social com a consumidors de les persones
amb discapacitat.
Capítol II
Dret a la protecció de la salut i a la seguretat dels
consumidors i usuaris
Article 9
Deure general de garantir la seguretat
Els productes, béns i serveis posats al mercat a disposició
dels consumidors han de ser segurs, no han d’implicar riscs per
a la salut o la seguretat, tret dels que siguin usuals o legalment
admissibles en condicions normals o previsibles d’utilització.
Article 10
Deure d’informar sobre els riscs
1. Les empreses que produeixen, importen, distribueixen,
manipulen o comercialitzen béns o serveis han de proporcionar
als consumidors, per mitjans apropiats i dins dels límits de les
activitats respectives, informació prèvia, clara i adequada sobre
els riscs que puguin provenir d’un ús previsible dels béns o
serveis.
2. Els productes químics i tots els articles que en la seva
composició incloguin substàncies classificades com a perilloses
han d’anar envasats amb les mesures de seguretat adients i
mostrar de forma visible els símbols i les oportunes indicacions
dels perills que comporta la seva manipulació, així com les
explicacions de les mesures per mitigar-ne els possibles efectes
perjudicials sobre la salut i la seguretat.
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Article 11
Deure de neutralitzar el risc
1. Les empreses que produeixen, importen, distribueixen,
manipulen o comercialitzen béns i serveis tenen l’obligació
d’actuar amb diligència per evitar la posada en el mercat de
béns i serveis que presentin riscs incompatibles amb el deure
general de seguretat, quan sàpiguen o hagin de saber, dins el
límit de les activitats respectives, que presenten aquests riscs.
2. Sense necessitat de requeriments dels òrgans competents, les
empreses han d’adoptar totes les mesures adequades per
neutralitzar aquests riscs, dins el límit de les activitats
respectives, entre d’altres comunicar-ho a l’òrgan competent,
retirar-ho del mercat, recuperar-ho dels consumidors o publicar
avisos especials.
Article 12
Obligació de conservar i lliurar la documentació
1. Les empreses han de conservar les dades i els documents
necessaris perquè es puguin comprovar de manera veraç
l’origen i la destinació dels béns, així com el lot, durant almenys
els tres anys posteriors a la cessació de la producció -en el cas
de l’empresa productora-, a la cessació de la distribució o la
venda del producte en qüestió -en el cas de la importadora- o a
l’exhauriment d’existències -en el cas d’empreses de venda al
consumidor final. En els productes amb data de caducitat o
consum preferent aquest termini es redueix a un any a partir de
l’acabament d’aquesta data, sempre que la normativa aplicable
no estableixi terminis més amplis.
2. Els participants en la cadena comercial que incloguin
determinades marques en l’etiquetatge dels productes que
comercialitzen -en particular el marcatge CE- per acreditar que
aquests productes compleixen els requisits mínims de seguretat
que els són aplicables han de conservar la documentació que
justifiqui l’acreditació durant el període que estableixi la
normativa específica i, en qualsevol cas, un mínim de tres anys
després d’haver exhaurit les existències dels productes.
3. Les empreses tenen l’obligació de provar la seguretat dels
béns i serveis quan l’autoritat competent en la matèria els ho
requereixi així. També han de facilitar tota la documentació
requerida i identificar de manera clara i inequívoca el producte
o els productes a què es refereixi el requeriment, així com la
traducció de qualsevol documentació tècnica o qualsevol altre
document que s’hagi presentat en un idioma diferent a les
llengües oficials a les Illes Balears.
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Capítol III
Dret a la protecció dels interessos econòmics i socials
Article 13
Protecció contra els abusos contractuals
1. Les administracions públiques han d’adoptar les mesures que
siguin competència seva per aconseguir el compliment de la
legislació vigent amb la finalitat que els consumidors estiguin
protegits contra les clàusules i les pràctiques abusives ilAlegibles
o de difícil comprensió en els contractes i en les transaccions.
Les administracions competents en matèria de consum han de
sancionar les clàusules abusives contingudes en les condicions
generals dels contractes i les pràctiques abusives que vulnerin
els drets dels consumidors.
2. Aquesta protecció s’estén als incompliments que puguin
sorgir respecte del convingut en la fase preparatòria del
contracte, en l’oferta, la promoció i la publicitat, així com als
incompliments de les obligacions assumides i per desenvolupar
fins a la consumació completa del contracte en els contractes de
serveis i subministraments de tracte successiu.
Article 14
Oferta, promoció i publicitat
1. L’administració pública ha d’adoptar les mesures oportunes
perquè l’oferta, la promoció i la publicitat dels productes, béns
o serveis s’ajustin a la seva naturalesa, característiques,
condicions, utilitat o finalitat, sense perjudici del que
estableixen les disposicions de publicitat.
2. En el marc de la legislació estatal, les empreses tenen
l’obligació de facilitar les dades, les característiques i les
condicions que s’inclouen en l’oferta, la promoció o la
publicitat, encara que no figurin expressament en el contracte
subscrit.
3. Malgrat el que disposa l’apartat anterior, si el contracte
subscrit conté clàusules més beneficioses per al consumidor,
aquestes prevalen sobre el contingut de l’oferta, la promoció o
la publicitat.
4. No es pot exigir cap contraprestació o generar despeses o
disposició de doblers o de qualsevol altre bé a un consumidor
com a conseqüència de la recepció de comunicacions
comercials o de publicitat, independentment del mitjà utilitzat.
5. Quan a través de qualsevol comunicació s’indiqui a un
consumidor que ha estat guanyador d’un premi o regal, el
consumidor el pot exigir sense que se li pugui reclamar una
contraprestació de cap tipus per això.
Article 15
Protecció del consumidor vulnerable en les ofertes
contractuals
Les administracions de consum han de vetllar especialment
per la protecció davant la publicitat, la promoció i les ofertes
ilAlícites adreçades al consumidor vulnerable.
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Article 16
Pràctiques comercials agressives

5. Els pressuposts i les modificacions són vinculants, sempre
que els consumidors els hagin acceptat per escrit.

Es consideren ilAlícites les pràctiques comercials agressives,
i s’entén per aquestes pràctiques les que sotmeten a persecució
el consumidor amb ànim de comercialitzar el producte o servei
utilitzant qualsevol tipus de mitjà, amb especial esment al
publicitari, telefònic o telemàtic; i aquelles en què el
consumidor hagi manifestat, per mitjans generalment admesos,
la voluntat de no rebre aquestes comunicacions comercials.

Article 19
Resguard de dipòsit

Article 17
Qualitat dels productes, béns i serveis
1. Els consumidors tenen dret a exigir la qualitat, la idoneïtat i
la conformitat dels productes, béns i serveis que estableixen el
contracte i la normativa aplicable.
2. En concret, els consumidors tenen dret a exigir el següent:
a) L’adequació dels productes, béns i serveis a les
expectatives d’ús, qualitat i característiques de consum que
ofereixen.
b) L’exactitud en el pes i la mesura dels productes i béns i
el subministrament correcte dels serveis.
c) La informació de l’origen, especialment pel que fa a la
procedència comunitària o no, dels productes, béns i serveis.
Article 18
Pressupost
1. Els consumidors tenen dret a rebre un pressupost previ en la
contractació de béns, productes o serveis en el qual el preu no
es pugui determinar de manera directa o quan estigui establert
així en virtut d’una normativa específica. En aquests supòsits no
es pot exigir cap contraprestació per elaborar-lo, sense altres
excepcions que les establertes reglamentàriament.
2. Quan s’elabori un pressupost, s’ha de formalitzar per escrit i
s’hi han d’indicar necessàriament les dades següents:
a) El nom o la denominació social de l’empresa.
b) El número d’identificació fiscal de l’empresa.
c) El domicili social o comercial i les dades de contacte.
d) La identificació del consumidor solAlicitant.
e) La descripció del producte o servei completa i fàcilment
intelAligible.
f) El preu final complet desglossat degudament, incloent-hi
tots els tributs, recàrrecs, descomptes aplicables i costs
addicionals per serveis, accessoris, finançament, ajornament del
pagament o similars.
g) La identificació i la firma del responsable de l’empresa.
h) La data d’elaboració del pressupost.
i) Un espai reservat per a la data de lliurament del pressupost
i un altre espai per a la data d’acceptació.
j) El període de validesa del pressupost.
3. El període de validesa del pressupost és el que s’hagi
establert o convingut expressament i, si no n’hi havia, no ha de
ser inferior a quinze dies naturals comptadors des de la data de
lliurament o del termini que sigui aplicable d’acord amb les
normatives específiques.
4. No es poden fer recaure sobre els consumidors errors de
càlcul o de qualsevol altre tipus comesos en l’elaboració del
pressupost, llevat que sigui un error manifest i hi hagi mala fe
per part del consumidor.

1. En cas que un consumidor lliuri un bé a una empresa perquè
en faci una verificació, comprovació, reparació, substitució o
qualsevol altra intervenció, s’ha d’entregar un resguard de
dipòsit amb la identificació del dipositant i del dipositari,
l’objecte dipositat, una descripció de l’estat, la data de recepció
i el motiu del dipòsit i la data prevista de la realització del
servei. El bé s’ha de tornar al consumidor en el mateix lloc en
què es va lliurar.
2. En tot cas, s’ha de considerar que el bé es lliura en bones
condicions, llevat que s’indiqui així de manera detallada en el
resguard de dipòsit o que sigui incompatible amb el motiu del
dipòsit, i no són possibles declaracions genèriques.
Article 20
Document justificatiu de la relació de consum
1. Els consumidors tenen dret al lliurament d’un rebut
justificant, o còpia o document acreditatiu de la relació de
consum, amb la identificació de l’empresa, les condicions
essencials de l’operació, el bé, el producte o servei contractat,
la data i el preu final complet. En els contractes d’adhesió s’han
de lliurar les condicions generals i les particulars, acceptades i
firmades pel consumidor.
2. Sense perjudici del que es disposa per als contractes
d’adhesió, l’obligació que estableix l’apartat anterior s’entén
complerta quan les dades exigides s’incorporen a la factura o al
comprovant de compra.
Article 21
Documentació en el lliurament d’habitatges
1. En l’adquisició d’habitatges de nova construcció s’ha de
facilitar al comprador una documentació completa subscrita pel
venedor, en la qual es detallin, en planta a escala, l’habitatge i
el traçat de totes les instalAlacions, en especial les dels
subministraments i serveis de telecomunicacions, gas, aigua i
electricitat. S’hi ha d’incloure, també, una relació dels materials
emprats en la construcció de l’edifici i l’habitatge.
2. També s’han de lliurar al comprador d’un habitatge els
documents següents:
a)La llicència d’ocupació o primera utilització, o els
documents que s’exigeixen reglamentàriament.
b) En els subministraments en els quals sigui preceptiu, els
butlletins de l’instalAlador autoritzat, especialment els d’energia
elèctrica, gas i aigua canalitzats.
c) El manual d’ús i manteniment de l’habitatge i els seus
elements.
d) Les garanties i les instruccions dels aparells d’ús domèstic
instalAlats pel constructor i que formen part de l’habitatge com
a elements accessoris.
e) Tots els altres documents que siguin de lliurament
obligatori per aplicació de la normativa estatal i autonòmica en
matèria d’habitatge.
3. En la firma del contracte, el venedor ha d’entregar al
comprador l’oferta contractual, que ha d’incloure tota la
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informació que exigeix l’article 28 d’aquesta llei, la qual ha de
quedar integrada en el contracte.

contractuals, està obligat a identificar-se, com a mínim, indicant
els nom i llinatges.

Article 22
Preu o contraprestació

Article 24
Comprovació de les comunicacions comercials i de
l’etiquetatge

1. S’entén per preu o contraprestació qualsevol prestació que
hagi de fer el consumidor, amb independència de la
denominació, per a l’adquisició d’un bé o la prestació d’un
servei, com ara punts, cànon, matrícula o denominacions
anàlogues.
2. El preu ha de ser complet i, a més, ha d’estar desglossat
degudament en el document en el qual es perfecciona el
contracte, amb tots els tributs, recàrrecs, descomptes i costs
addicionals per serveis, accessoris, finançament, ajornament del
pagament o similars.
3. En cas de conflicte o discrepància relativa a la contraprestació
per un bé o servei que ha de complir el consumidor, l’empresa
ha d’acreditar de manera inequívoca la contraprestació pactada
i l’acceptació del consumidor.
4. En els supòsits en què l’empresa no lliuri cap bé ni presti cap
tipus de servei, el consumidor no ha de pagar cap
contraprestació.
5. L’empresa ha de determinar amb caràcter previ a la
contractació de manera clara i inequívoca el bé objecte de venda
o el servei per prestar i la contraprestació que, si escau, ha de
satisfer el consumidor. Quan hi hagi dubtes respecte del bé o
servei pel qual se satisfà una contraprestació s’han d’interpretar
a favor del consumidor.
6. Quan una empresa ofereixi un bé o un servei gratuït als
consumidors, no els pot exigir cap pagament ni cap
contraprestació. En aquest cas, l’empresa queda vinculada a la
seva oferta i l’ha de complir lliurant el bé o prestant el servei
gratuït.
Article 23
Constància de les condicions de les ofertes
1. Els consumidors tenen dret que es formalitzi per escrit i de
manera immediata qualsevol oferta, modificació contractual o
condició realitzada verbalment per una empresa en la venda de
béns o la prestació de serveis.
2. Les empreses han d’advertir els consumidors que la
conversació s’enregistra.
3. Quan les empreses enregistrin les converses amb els
consumidors, els enregistraments se’ls han de facilitar de
manera gratuïta en el termini màxim de quinze dies des que se
solAlicitin, en el suport que elegeixi el consumidor.
4. De la mateixa manera, els consumidors tenen dret a
enregistrar les ofertes contractuals de les empreses i les
converses que mantenguin amb les empreses en les
negociacions contractuals, encara que han d’advertir l’empresa
d’aquesta circumstància quan es faci l’enregistrament.
5. El personal de les empreses que es comuniquen
telefònicament o telemàticament amb els consumidors per oferir
nous productes o serveis o per modificar condicions

1. L’administració competent en matèria de consum pot exigir
una prova de l’exactitud del contingut de les comunicacions
comercials, del manual d’ús i de l’etiquetatge, de la presentació
i la publicitat dels productes, especialment en el supòsit de
publicitat comparativa.
2. En el supòsit que no es presentin les proves que preveu
l’apartat anterior, o que siguin insuficients, es considerarà que
el contingut de les comunicacions comercials, del manual d’ús,
de l’etiquetatge o de la presentació i la publicitat dels productes
és inexacte i pot ser constitutiu d’infracció.
Article 25
Morositat dels consumidors
Una empresa només pot manifestar que un consumidor es
troba en mora si es compleixen els requisits que estableix la
legislació de protecció de dades de caràcter personal.
Capítol IV
Dret a la informació del consumidor i l’usuari
Article 26
Contingut mínim de la informació al consumidor
1. Les empreses han de posar a disposició dels consumidors,
abans de subscriure el contracte, de manera clara, inequívoca i
accessible la informació següent:
a) El nom o la raó social de l’empresa, el domicili i l’adreça
de l’establiment a què s’ha d’adreçar el consumidor, les dades
que permetin posar-s’hi ràpidament en contacte i comunicar-s’hi
directament i, si escau, les dades de contacte per via electrònica.
b) El número d’identificació fiscal.
2. Per garantir el dret a una informació correcta sobre els béns,
productes i serveis posats a disposició dels consumidors, hi ha
de figurar, de manera certa i objectiva, informació veraç, eficaç,
correcta, suficient i transparent sobre les seves característiques
essencials, la seva utilització i els riscs.
3. Els béns, productes i serveis posats a disposició dels
consumidors han de complir les exigències establertes
normativament i han d’oferir, segons la seva naturalesa,
característiques o finalitat, la informació mínima i rellevant
següent:
a)L’origen, la naturalesa, la composició i la finalitat. La
informació precontractual s’ha de lliurar al consumidor de
forma gratuïta.
b) Els additius que, si s’escau, duen incorporats.
c) La qualitat, la quantitat, la categoria i la denominació
usual o comercial, si la tenien.
d) La data de producció o subministrament i el termini
recomanat per a l’ús o el consum, o la data de caducitat.
e) Les instruccions o indicacions per a l’ús o el consum
correcte, els advertiments i els riscs previsibles.
f) El preu complet desglossat degudament, incloent-hi tots
els tributs, recàrrecs, descomptes aplicables i costs addicionals
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pels serveis accessoris, el finançament, l’ajornament del
pagament o similars o, si s’escau, el pressupost.
g) Les condicions jurídiques o econòmiques d’adquisició i
utilització i el procediment de què disposa el consumidor per
posar fi al contracte.
h) La data de lliurament o d’inici de la prestació del servei
i els procediments de pagament, entrega i execució, la data en
què l’empresari es compromet a lliurar els béns o a executar la
prestació del servei.
i) El dret de desistiment i les condicions i els terminis
d’exercir-lo, en els supòsits prevists legalment.
j) El règim de garanties legals, addicionals i de postvenda
que ofereixen les empreses als consumidors.
k) L’adhesió a els codis de bones pràctiques o mitjans
alternatius de resolució de conflictes i la possibilitat que els
consumidors els consultin, tant per via electrònica com en els
establiments físics de les empreses.
l) La duració del contracte o, si el contracte és de duració
indeterminada o es perllonga de forma automàtica, les
condicions de resolució. A més, de manera expressa ha
d’indicar-se l’existència de compromisos de permanència o
vinculació d’ús exclusiu dels serveis d’un determinat prestador,
així com les penalitzacions en cas de baixa de la prestació del
servei.
m) La funcionalitat dels continguts digitals, incloses les
mesures tècniques de protecció aplicables, com són, entre
d’altres, la protecció mitjançant la gestió dels drets digitals o la
codificació regional.
n) Tota interoperativitat rellevant del contingut digital amb
els aparells i programes que conegui l’empresari o que
raonablement pugui conèixer, com són, entre d’altres, el sistema
operatiu, la versió necessària o determinats elements dels
suports físics.
Article 27
Informació prèvia a la contractació de serveis
Les empreses prestadores de serveis han de posar a
disposició dels consumidors de manera clara, inequívoca i
accessible, abans de subscriure el contracte o, si s’escau, abans
de la prestació del servei, a més de la informació que conté
l’article anterior, la informació mínima i rellevant següent:
a) En cas que l’activitat estigui sotmesa a un règim
d’autorització o registre, les dades de l’autoritat competent i el
número d’inscripció en el registre.
b) En les professions colAlegiades, el colAlegi professional o
l’organisme anàleg en el qual estigui inscrita la persona
prestadora, així com el títol professional i l’estat membre en el
qual es va atorgar.
c) Les condicions generals utilitzades per l’empresa en la
contractació amb els consumidors i l’existència, si s’escau, de
les clàusules contractuals utilitzades per l’empresa prestadora
sobre la legislació aplicable al contracte i/o sobre els òrgans
judicials competents.
d) Les característiques principals del servei.
e) L’assegurança o les garanties exigibles, en particular les
dades de l’empresa asseguradora o el garant i la cobertura
geogràfica.
f) En els contractes de tracte successiu s’ha d’informar sobre
el procediment per donar-se de baixa en el servei.

Article 28
Informació en matèria d’habitatge
1. Les persones físiques o jurídiques que ofereixin habitatges
d’edificació nova per vendre’ls han de proporcionar a qualsevol
persona interessada i, si escau, a les autoritats competents, la
documentació següent:
a) El nom o la denominació social, el domicili social o, si no
en té, l’adreça d’un dels establiments permanents a Espanya i,
en general, qualsevol dada que permeti establir una comunicació
directa i efectiva amb el promotor, amb el constructor i amb
l’autor del projecte d’obra.
b) La identificació de la situació jurídica i registral de la
finca, amb referència especial a si s’han atorgat les escriptures
de declaració d’obra nova i divisió horitzontal o, si s’escau, la
indicació que encara no se’n disposa.
c) La descripció de les condicions essencials de l’habitatge.
En particular, en aquesta descripció hi ha d’haver especialment
ressaltades i que siguin fàcilment comprensibles les dades i les
característiques que identifiquen l’habitatge, com ara el plànol
general de l’edifici i de l’habitatge, l’orientació principal, la
superfície útil, la descripció general de l’edifici en què es troba,
de les zones i dels serveis accessoris, la qualitat i els sistemes de
posada en obra dels materials i el traçat de totes les
instalAlacions i els serveis, tant individuals com comunitaris, el
grau d’aïllament tèrmic i acústic, les mesures d’estalvi energètic
de què disposa l’habitatge i el mobiliari que té.
d) La còpia de la llicència d’edificació i de les altres
autoritzacions i tràmits administratius preceptius per a
l’ocupació i l’habitabilitat de l’immoble. Si no es disposa
d’alguna de les llicències o autoritzacions preceptives o no s’ha
complert algun dels tràmits indicats en aquest punt, s’ha
d’informar expressament d’aquesta circumstància.
e) La justificació del compliment de la normativa especial
sobre garanties exigides als agents de l’edificació per assegurar
les seves responsabilitats.
f) En els lliuraments a compte de la compra d’un habitatge,
el venedor ha d’informar del compliment de la normativa
especial reguladora del fiançament o la garantia de les quantitats
lliurades per endavant del preu total, i identificar la companyia
asseguradora o l’entitat financera que assumeix aquesta funció,
així com l’entitat financera en la qual s’obriran els comptes
especials en què s’han d’ingressar les quantitats esmentades.
g) Un model del contracte de compravenda proposat, en el
qual s’ha de fer constar necessàriament que l’adquirent no
suporta les despeses derivades de la titulació, que corresponen
legalment al venedor; el dret que assisteix el consumidor a
l’elecció de notari i gestor quan sigui ell qui pagui aquestes
despeses; el dret a decidir lliurement si se subroga el comprador
en alguna operació de crèdit que no hagi concertat ell, i les
garanties que s’exigeixen legalment als agents de l’edificació
per assegurar les seves responsabilitats.
De la mateixa manera, si en el moment del lliurament manca
alguna de les llicències o autoritzacions o no s’ha complert
algun dels tràmits indicats en els punts d) i e) d’aquest apartat,
s’ha de fer constar expressament aquest incompliment.
h) La data de lliurament de l’habitatge i de les zones
comunes o els elements accessoris.
i) El preu total de venda, en el qual s’han d’incloure els
honoraris de l’agent immobiliari i l’impost sobre el valor afegit
(IVA), del qual s’han de deduir les quantitats que hagin lliurat
a compte els adquirents abans de formalitzar-se la compravenda.
j) La forma de pagament, que s’ha d’ajustar
escrupolosament a la normativa vigent.
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Per al cas que s’haguessin disposat formes de pagament
ajornat del preu de venda, i amb la indicació prèvia de la taxa
anual equivalent, s’ha d’indicar si s’exigeix una entrada inicial,
així com el nombre total de terminis i el venciment.
De la mateixa manera, s’ha d’indicar el contingut de les
clàusules penals eventuals que, en previsió de l’incompliment
del termini de lliurament de l’habitatge per part del venedor o
del pagament d’algun dels terminis per part del comprador,
s’inclouen en el contracte.
k) Els estatuts i les normes de funcionament de la comunitat
de propietaris, si s’escau.
l) Les limitacions a l’ús o la destinació de l’habitatge que es
puguin derivar del títol constitutiu o dels estatuts, si ja s’han
atorgat.

8. Quan es tracti de productes heterogenis però venuts de
manera conjunta, l’anunci del preu exposat ha d’expressar, com
a mínim, el valor total del conjunt.

2. Així mateix, en el moment de formalitzar el contracte de
compravenda d’un habitatge d’edificació nova s’ha de lliurar al
consumidor el llibre de l’edifici, de conformitat amb el que
disposa la legislació especial.

11. Sense perjudici de la legislació bàsica de l’Estat, en els
contractes celebrats a distància o fora de l’establiment
mercantil, la informació en relació amb el preu final del bé o
servei, inclosos els tributs, s’ha de subministrar al consumidor
de forma clara i intelAligible, a través de qualsevol tipus de
comunicació electrònica o d’aquella en què quedi acreditada la
recepció pel destinatari.

Article 29
Informació dels preus

9. Els preus dels serveis han de ser objecte de publicitat en els
llocs on es presten mitjançant anuncis perfectament visibles per
als consumidors, en els quals figurin relacionats els serveis
oferts corresponents i els preus totals, incloent-hi tots els tributs,
les càrregues o els gravàmens, així com els descomptes.
10. No és procedent l’exigència o el cobrament d’un preu
superior a l’anunciat per a la venda de béns o la prestació d’un
servei. Quan hi hagi discordança entre els preus anunciats per
a un mateix producte o servei, només es pot exigir el menor.

1. Totes les empreses estan obligades a exhibir el preu dels béns
que estiguin exposats per a la venda als consumidors, així com
el preu per unitat de mesura en els supòsits en què pertoqui, amb
les úniques excepcions que estableix la normativa aplicable.
Aquesta informació ha de ser visible per al consumidor i no ha
d’induir a error o confusió.

Article 30
Llengua utilitzada en la informació

2. El preu a què es refereix l’apartat anterior es denomina “preu
de venda al públic” i es coneix amb la sigla PVP. Aquest preu
s’ha d’anunciar de manera que el possible adquirent quedi
informat del contingut simplement amb la lectura de l’anunci,
sense necessitat d’obtenir, a aquest efecte, cap tipus
d’informació complementària.

2. Quan es tracti de productes les dades d’etiquetatge dels quals
tenguin rellevància per a la salut o la seguretat de les persones,
la informació facilitada ha de figurar almenys en la llengua
oficial de l’Estat.

3. El preu de venda al públic ha de contenir la quantitat total que
la persona que l’adquireixi està obligada a satisfer com a
contraprestació.
4. En compliment de l’obligació que estableix l’apartat anterior,
en els preus de venda al públic que s’exposin s’han d’incloure
tots els tributs i recàrrecs que graven el producte venut, així com
els descomptes.
5. En qualsevol cas, el consumidor ha de poder saber el preu
dels articles exposats a l’aparador sense necessitat d’entrar a
l’establiment comercial, així com de saber el preu dels articles
exposats en prestatgeries o armaris de l’interior, sense que
necessiti cap aclariment sobre això per part de qui fa la venda.
6. Els preus de venda al públic s’han d’exhibir mitjançant
etiquetes fixades sobre cada article o de qualsevol altra manera
que permeti conèixer-los i saber a quin producte es refereixen.
El consumidor ha de saber el preu sense que hagi de fer cap
esforç per comprovar-lo.
7. La venda de productes de la mateixa naturalesa a un mateix
preu i exposats de manera conjunta permet l’exhibició d’un sol
anunci que comprengui tots els productes.

1. Tota la informació facilitada al consumidor a què es refereix
aquest capítol ha de figurar almenys en una de les dues llengües
oficials de la comunitat autònoma.

Capítol V
Dret a la protecció jurídica i a la reparació de danys i
perjudicis soferts
Article 31
Dret a la reparació i a la indemnització dels danys i
perjudicis soferts
1. Els consumidors tenen dret, de conformitat amb la legislació
vigent, a la reparació del dany i a la indemnització pels
perjudicis que pateixin com a conseqüència de l’adquisició o la
utilització de béns, productes i serveis.
2. Sense perjudici del dret d’acudir directament a la via judicial,
els consumidors i les associacions de consumidors poden
adreçar-se a les administracions públiques a fi de ser atesos i
obtenir la informació necessària sobre les formes de protecció
dels seus drets i interessos.
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Capítol VI
Dret a l’educació i a la formació dels consumidors i
usuaris
Article 32
Educació i formació dels consumidors
1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de
vetllar perquè els ciutadans puguin rebre formació i educació en
matèria de consum, conèixer els seus drets com a consumidors
i la manera d’exercir-los amb responsabilitat, com una
contribució a la formació integral de la persona.
2. L’educació del consumidor ha d’estar orientada al
coneixement dels seus drets i a l’adequació de les pautes de
consum cap a la utilització racional dels recursos.
3. Els mitjans de comunicació de titularitat pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears dedicaran espais i
programes no publicitaris a la informació dels consumidors
segons els recursos disponibles. Hi podran tenir accés i
participació les organitzacions i associacions de consumidors.
Article 33
Objectius de la formació i l’educació
1. L’educació i la formació dels consumidors tenen els objectius
següents:
a) Promoure una major llibertat i racionalitat en el consum
de béns i la utilització de serveis.
b) Facilitar la comprensió i la utilització de la informació a
què tenen dret els consumidors.
c) Difondre el coneixement dels drets i deures dels
consumidors i les formes més adequades per exercir-los.
d) Fomentar la prevenció dels riscs que es puguin derivar del
consum de productes o de la utilització de serveis.
e) Adequar les pautes de consum a una utilització racional
dels recursos naturals.
f) Iniciar i potenciar la formació dels educadors en aquest
camp.
2. Per a la consecució dels objectius que preveu el número
anterior, el sistema educatiu ha d’incorporar continguts en
matèria de consum adequats a la formació dels alumnes.
3. S’ha de fomentar la formació continuada del personal dels
organismes, les corporacions i entitats relacionats amb
l’aplicació d’aquesta llei, especialment dels que desenvolupen
funcions d’informació, ordenació, inspecció i control.

Capítol VII
Associacions de consumidors i usuaris
Secció 1a
Participació, representació i consulta de les associacions de
consumidors i usuaris
Article 34
Concepte d’associacions de consumidors i usuaris
1. Als efectes d’aquesta llei, tenen la consideració
d’associacions de consumidors i usuaris les entitats sense
finalitat de lucre constituïdes legalment que tenen com a
objecte, exclusiu o no, la defensa, la informació, l’educació, la
formació, l’assistència i la representació dels drets i interessos
dels consumidors i usuaris, ja sigui amb caràcter general, ja
sigui en relació amb béns o serveis determinats.
2. També es consideren associacions de consumidors i usuaris
les entitats constituïdes per consumidors d’acord amb la
legislació de cooperatives i que tenguin necessàriament com a
finalitats, entre d’altres, la defensa, la informació, l’educació, la
formació, l’assistència i la representació dels seus socis i
estiguin obligades a constituir un fons amb aquest objecte,
d’acord amb la seva legislació específica.
Article 35
Foment de les associacions de consumidors i usuaris
1. Es reconeixen les associacions de consumidors i usuaris com
a via de representació i participació dels consumidors i usuaris.
Els poders públics de les Illes Balears han de fomentar, en els
àmbits respectius, l’associacionisme dels consumidors i han de
promoure el diàleg de les seves associacions amb les
organitzacions empresarials i professionals.
2. Les administracions públiques, en l’àmbit de les
competències respectives, poden colAlaborar amb les
associacions de consumidors i usuaris en la definició i la
implantació de fórmules de participació activa en programes
conjunts de protecció als consumidors.
Article 36
Funcions de les associacions de consumidors i usuaris
Les associacions de consumidors i usuaris tenen les funcions
següents:
a) La informació als consumidors sobre els seus drets i
obligacions.
b) L’educació i la formació dels consumidors.
c) La gestió dels conflictes en matèria de consum,
especialment per mitjà de la mediació.
d) L’exercici d’actuacions de defensa dels seus membres, de
l’organització i dels interessos generals dels consumidors.
e) La defensa dels drets i interessos de les persones com a
consumidores de béns i serveis mitjançant la funció de consulta,
informe i assessorament als poders públics.
f) Qualsevol altra funció que, legalment o
convencionalment, es pugui derivar de les relacions de consum
i defensa dels consumidors.
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Article 37
Drets de les associacions de consumidors i usuaris
1. Es reconeixen a les associacions de consumidors i usuaris els
drets següents:
a) Ser presents en els òrgans colAlegiats de participació i
representades en els consells de caràcter general i sectorial en
els quals es tractin assumptes que poden interessar els
consumidors i usuaris, incloent-hi el Consell de Consum de les
Illes Balears, en la manera en què es determini
reglamentàriament.
b) La legitimació, en el marc de la legislació de procediment
administratiu, per promoure com a interessades procediments
administratius per a la defensa dels interessos dels consumidors
i usuaris en tot l’àmbit territorial de les Illes Balears, i per
comparèixer en els procediments iniciats per tercers.
c) Participar en el sistema arbitral de consum.
d) Accedir als ajuts i les subvencions que convoquin i
concedeixin les administracions públiques de les Illes Balears
per a la defensa dels consumidors, en els termes que
s’estableixin reglamentàriament.
e) En general, colAlaborar amb l’administració en les
actuacions d’interès comú orientades especialment a la
satisfacció dels interessos generals.
f) Obtenir informació de les administracions públiques en
els termes que s’estableixin legalment o reglamentàriament.
g) Representar els consumidors davant dels diferents
organismes amb competències que els afecten de manera directa
o indirecta.
h) Participar en societats mercantils en la forma i amb els
requisits que preveu l’article 28 del Reial Decret Legislatiu
1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la
Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres
lleis complementàries.
i) Definir de manera estatutària, o per acord de les seves
assemblees generals, el marc de colAlaboració amb els operadors
de mercat, i amb aquesta finalitat subscriure-hi convenis o
acords de colAlaboració, en la forma i amb els requisits que
preveuen els articles 30 i 32 del Reial Decret Legislatiu 1/2007,
de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis
complementàries. A aquests efectes, els dipòsits de
documentació que preveuen els articles esmentats s’han
d’efectuar davant l’encarregat del Registre d’Associacions de
Consumidors i Usuaris de les Illes Balears.
2. Per poder gaudir dels drets enumerats en els apartats a), c), i
d) que reconeix el punt anterior, han de figurar inscrites en el
Registre d’Associacions de Consumidors de la direcció general
competent en matèria de consum de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i complir les
condicions i els requisits que s’estableixin reglamentàriament
per a cada tipus de benefici. A aquest efecte, es poden tenir en
compte, entre d’altres, criteris d’implantació territorial, el
nombre d’associats i els programes d’activitats a desenvolupar.
3. Les associacions de consumidors i usuaris queden obligades
a aplicar els mitjans d’ajuda i colAlaboració que rebin amb
aquesta finalitat exclusivament a la defensa dels consumidors o
a l’obtenció dels mitjans instrumentals i personals per
aconseguir aquesta finalitat.
4. No poden gaudir dels beneficis a què fan referència les lletres
a), c) i d) de l’apartat 1 anterior les associacions que incloguin
com a associades persones que actuïn amb ànim de lucre o que
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percebin ajuts o subvencions d’empreses o agrupacions
d’empreses subministradores de béns o serveis als consumidors
i usuaris, o que efectuïn publicitat no exclusivament informativa
dels béns o serveis esmentats, sense perjudici del que disposen
els apartats h) i i) de l’apartat 1 d’aquest article.
Article 38
Audiència
1. És preceptiva l’audiència en consulta de les associacions de
consumidors i usuaris, articulada a través del Consell de
Consum de les Illes Balears, en el procediment d’elaboració
dels reglaments i les disposicions administratives de caràcter
general que afectin directament els drets i interessos dels
consumidors.
2. També és preceptiva l’audiència en consulta de les
associacions de consumidors i usuaris en els supòsits següents:
a) El procediment d’aprovació dels preus i les tarifes dels
serveis quan afectin directament els consumidors o usuaris i
estiguin legalment sotmesos al control de les administracions
públiques de les Illes Balears.
b) El procediment d’aprovació de les condicions generals
dels contractes d’empreses que ofereixin serveis públics en
règim de monopoli.
c) Els casos en què una llei ho estableixi així.
3. Aquesta audiència s’ha de fer efectiva a través dels òrgans
públics de consulta i participació que estableix aquesta llei o
altres.
Secció 2a
Registre d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les
Illes Balears
Article 39
Registre d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les
Illes Balears
1. Les associacions de consumidors i usuaris constituïdes
legalment, amb domicili social i àmbit territorial limitat a les
Illes Balears, han de figurar inscrites en el Registre
d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears
que gestiona la direcció general competent en matèria de
consum.
2. El compliment dels requisits que exigeix aquesta llei és una
condició indispensable per accedir a la inscripció en el Registre
d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears.
Article 40
Control dels requisits d’inscripció
1. La direcció general competent en matèria de consum pot
requerir a les associacions de consumidors i usuaris inscrites en
el Registre d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les Illes
Balears tota la documentació i la informació que siguin
necessàries per verificar el compliment i el manteniment dels
requisits que exigeixen aquesta secció i la secció primera
d’aquest capítol.
2. Així mateix, pot fer -per si mateixa o mitjançant la
contractació amb entitats externes i independents- auditories de
comptes amb la mateixa finalitat.

10300

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014

Article 41
Exclusió del Registre autonòmic
1. En cas que les associacions de consumidors i usuaris inscrites
en el Registre d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les
Illes Balears deixin de complir algun dels requisits que
estableixen aquesta llei o la normativa que la desplega, duguin
a terme alguna de les actuacions que prohibeixen aquesta llei i
la normativa de desplegament, o l’administració en comprova
la manca d’activitat de manera continuada, se’n pot produir
l’exclusió del Registre, amb la tramitació prèvia del
procediment administratiu que es preveu reglamentàriament.
2. La resolució d’exclusió del Registre d’Associacions de
Consumidors i Usuaris de les Illes Balears per haver dut a terme
actuacions expressament prohibides per aquesta llei determinarà
la pèrdua de condició d’entitat inscrita en el Registre
d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears,
en tot cas per un període no inferior a cinc anys des de la data
de l’exclusió, sense perjudici del manteniment de la personalitat
jurídica d’acord amb la legislació general d’associacions o
cooperatives.
3. En el cas de que l’administració comprovi la manca
d’activitat continuada d’una entitat de consum inscrita en el
Registre, es podrà determinar la pèrdua de la seva condició
d’associació inscrita en el Registre per un període no superior
a un any des de la data de l’exclusió, sense perjudici del
manteniment de la personalitat jurídica d’acord amb la
legislació general d’associacions o cooperatives.
Article 42
ColAlaboració amb el Registre estatal
1. Als efectes exclusius de publicitat, en el Registre
d’Associacions de Consumidors i Usuaris de les Illes Balears
pot figurar informació sobre les associacions de consumidors
inscrites en el Registre estatal d’Associacions de Consumidors
i Usuaris o en els registres que, amb aquesta finalitat, es puguin
crear en altres comunitats autònomes.
2. La conselleria competent en matèria de consum ha de
cooperar amb l’Administració General de l’Estat i amb les
administracions autonòmiques perquè la informació a què fa
referència l’apartat anterior figuri en els registres de la
competència respectiva.
Capítol VIII
El Consell de Consum de les Illes Balears
Article 43
El Consell de Consum de les Illes Balears
1. El Consell de Consum de les Illes Balears, adscrit a la
conselleria competent en matèria de consum, es configura com
l’òrgan consultiu de colAlaboració i participació en matèria de
consum de les associacions de consumidors i organitzacions
empresarials.
2. Són funcions del Consell informar sobre els projectes de
disposicions generals que afectin els consumidors i usuaris,
promoure iniciatives en relació amb el consum i l’ús de béns,
fomentar el diàleg entre associacions de consumidors i
organitzacions empresarials, i les altres que s’estableixin
reglamentàriament.

3. La composició, la participació i el funcionament s’han
d’establir reglamentàriament.

TÍTOL III
ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA PER A LA
PROTECCIÓ DELS CONSUMIDORS I USUARIS
Capítol I
Actuacions generals
Article 44
Accions administratives de protecció
Les diverses administracions han de desenvolupar les
actuacions jurídiques, administratives i tècniques que siguin
necessàries per a la protecció efectiva dels consumidors. Entre
d’altres, han de dur a terme les accions següents:
a) ColAlaborar i cooperar en la protecció als consumidors,
coordinant-ne les actuacions a fi de fer efectiu el principi
d’eficàcia en l’activitat administrativa.
b) Proporcionar als consumidors informació sobre els seus
drets i interessos legítims i les formes d’exercir-los.
c) Intervenir com a mediadores en la resolució dels
conflictes entre els consumidors i empresaris en els termes que
estableix la normativa aplicable.
d) Tramitar les denúncies i les reclamacions que formulin els
consumidors.
e) Fomentar el sistema arbitral de consum.
f) Promoure l’educació i la formació dels consumidors.
g) Fomentar l’associacionisme dels consumidors.
h) ColAlaborar amb les associacions de consumidors i les
organitzacions empresarials en campanyes d’informació i
sensibilització dels consumidors i empresaris en matèria de
consum.
i) Programar i realitzar actuacions de control i inspecció dels
béns, productes i serveis.
j) Adoptar les mesures cautelars oportunes per a la protecció
dels consumidors davant els riscs i altres circumstàncies que
puguin afectar-los o perjudicar-los.
k) Sancionar les conductes que constitueixin una infracció
a les normes de consum.
Article 45
Conservació d’arxius
1. La documentació dels procediments de control, inspecció i
reclamacions en matèria de consum es pot destruir una vegada
hagin transcorregut cinc anys des de la data de la realització o
l’inici.
2. En el supòsit d’expedients sancionadors i arbitrals, el termini
esmentat en l’apartat anterior és de deu anys.
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Capítol II
Actuacions administratives en matèria d’informació als
consumidors
Article 46
Actuacions administratives en matèria d’informació
Les administracions públiques que actuïn en l’àmbit
territorial de les Illes Balears han de dur a terme les actuacions
d’informació següents:
a) Impulsar la difusió de la informació als consumidors i
concertar-ne amb les associacions i amb les organitzacions
empresarials fórmules de participació activa en les campanyes
informatives.
b) Promoure l’existència d’espais divulgatius sobre el
consum en els mitjans de comunicació.
c) Fomentar, en colAlaboració amb les organitzacions
empresarials, l’existència de distintius de qualitat per als
productes, béns i serveis de les Illes Balears.
d) Informar els consumidors sobre els productes perillosos
detectats en el mercat, en les condicions que s’estableixin
reglamentàriament.
Article 47
Oficines d’informació al consumidor
S’ha de promoure l’existència d’oficines i departaments de
titularitat pública com a òrgans d’informació i assessorament als
consumidors, l’àmbit dels quals pot ser autonòmic, insular,
municipal o supramunicipal, d’acord amb els criteris d’eficàcia
i eficiència.
Article 48
Funcions de les oficines d’informació al consumidor
1. Són funcions de les oficines d’informació al consumidor les
següents:
a) Informar i orientar els consumidors per a l’exercici
adequat dels seus drets.
b) Rebre i registrar les denúncies i reclamacions dels
consumidors i remetre-les a les entitats i als organismes
corresponents.
c) Intercedir o intervenir en la resolució de conflictes i
fomentar el sistema arbitral de consum com a canal de
resolució; i servir, si escau, de seu dels arbitratges de consum.
d) Subministrar la informació que requereixin les
administracions públiques als efectes estadístics i de
colAlaboració en l’actuació de defensa dels consumidors.
e) Educar i formar en consum responsable les persones
consumidores en general i en especial les persones vulnerables.
f) Informar sobre les associacions de consumidors i usuaris
existents i colAlaborar-hi.
2. Queda prohibida tota forma de publicitat expressa o
encoberta a les oficines d’informació al consumidor.
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Capítol III
Resolució extrajudicial de conflictes
Article 49
Fulls de reclamació o denúncia
Totes les empreses i els professionals que comercialitzin
béns o prestin serveis als consumidors de les Illes Balears han
de tenir fulls de reclamacions o denúncia en els seus
establiments a disposició dels consumidors. El règim jurídic
s’ha d’establir reglamentàriament. No obstant això, en el cas
dels professionals colAlegiats, es pot substituir aquest sistema
per altres sistemes de reclamació i atenció als consumidors, si
s’acordava així mitjançant un conveni de colAlaboració entre el
colAlegi professional corresponent i l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. En qualsevol cas,
aquest sistema alternatiu ha de presentar un nivell de garanties
per al consumidor i d’objectivitat en el tractament de la
reclamació anàleg al sistema ordinari.
Article 50
Tramitació de denúncies i reclamacions
1. La tramitació de les reclamacions i denúncies dels
consumidors presentades contra empreses o professionals, sense
perjudici de les actuacions d’inspecció i sanció que
corresponguin, s’ha de regular reglamentàriament.
2. Les administracions de consum poden citar els ciutadans
perquè compareguin a les oficines públiques quan sigui
necessari per aclarir les actuacions de control o les denúncies i
reclamacions, sempre que s’hagi intentat pels mitjans habituals
i no hagin estat suficients.
3. Els requeriments que formulin les administracions de consum
per a l’aportació d’informació o documentació són de
compliment obligat per als destinataris.
Article 51
Foment de l’arbitratge de consum
Les administracions públiques amb competències en matèria
de consum establertes a les Illes Balears han de promoure el
desenvolupament del sistema arbitral de consum en aquesta
comunitat autònoma i hi han de fomentar l’adhesió de les
empreses, els professionals i les seves organitzacions, així com
de les associacions de consumidors i usuaris de les Illes Balears.
Article 52
La Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears
L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de potenciar la tasca de la Junta Arbitral de Consum
de les Illes Balears, dotant-la dels mitjans necessaris per complir
la seva funció, especialment dels recursos humans adequats per
dur a terme la tasca de resolució de controvèrsies de consum
mitjançant l’arbitratge. A més, ha de garantir la formació
continuada dels àrbitres de consum que colAlaboren amb la Junta
Arbitral i els ha de compensar adequadament pels serveis
prestats.
En la tasca de resolució de controvèrsies de consum, la Junta
Arbitral i els àrbitres de consum que estiguin acreditats
gaudeixen d’autonomia funcional per mantenir la imparcialitat
que qualsevol òrgan de resolució de conflictes necessita.
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Article 53
Adhesió de les empreses de les Illes Balears a l’arbitratge de
consum
1. Les administracions públiques establertes a les Illes Balears
han de propiciar que les entitats i les empreses que en depenen
i les empreses concessionàries que gestionen serveis públics o
les que reben fons públics s’adhereixin al sistema arbitral de
consum quan l’activitat que presten s’adreça als consumidors.
2. Les entitats o empreses que conformen el sector públic de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
que realitzin transaccions amb els consumidors han de presentar
una oferta pública de submissió al sistema arbitral de consum a
través de la Junta Arbitral de Consum de les Illes Balears, amb
l’acord previ de l’òrgan competent de l’entitat o l’empresa.
3. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de considerar l’adhesió a l’arbitratge de consum com
un requisit o mèrit objectiu en la valoració dels premis a la
qualitat o en la concessió dels distintius de qualitat que tengui
establerts o pugui crear.
4. Només poden utilitzar el distintiu arbitral de consum les
empreses sotmeses o adherides a l’arbitratge de consum.
Capítol IV
Actuacions administratives per a l’educació i la formació
dels consumidors i usuaris
Article 54
Desenvolupament del dret a l’educació dels consumidors
1. Amb la finalitat de fer efectiu el dret a l’educació en matèria
de consum, el Govern de les Illes Balears ha d’adoptar les
mesures oportunes per incloure l’educació del consumidor dins
el currículum ordinari dels centres d’ensenyament, en tots els
cicles i nivells de l’educació obligatòria, incloent-hi la formació
permanent del professorat en aquesta matèria. L’administració
educativa ha de dur a terme aquesta actuació amb la
colAlaboració de l’administració de consum.
2. L’Administració de consum de la comunitat autònoma de les
Illes Balears ha d’adoptar les mesures oportunes per:
a) Garantir la formació permanent en matèria de consum del
personal que exerceixi funcions d’informació i orientació als
consumidors.
b) Elaborar i publicar materials d’informació i formació dels
consumidors per al coneixement dels seus drets i mitjans de
protecció, així com l’exercici d’un consum responsable.
Capítol V
Control i inspecció dels productes, béns i serveis
Article 55
La inspecció i el control de mercat
1. Les administracions públiques de les Illes Balears en els
àmbits competencials respectius han de dur a terme actuacions
de control i inspecció sobre els béns, productes i serveis posats
a disposició dels consumidors, a fi de comprovar-ne l’adequació
a les normes aplicables.
2. Els òrgans competents de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears han de dur a terme l’activitat

d’inspecció i control dins l’àmbit de les seves competències en
matèria de consum.
Article 56
Àmbit d’actuació
1. Les actuacions d’inspecció, control de qualitat i seguretat que
desenvolupin les administracions públiques de les Illes Balears
amb competències en matèria de protecció dels consumidors
s’han de dur a terme sobre productes, béns i serveis destinats als
consumidors, i s’ha de comprovar que s’adeqüen a la normativa
vigent, així com que s’ajusten raonablement a les expectatives
que en poden motivar l’adquisició derivades de les descripcions
fetes en la presentació, la publicitat, el preu i altres
circumstàncies.
2. Les actuacions d’inspecció i de control del mercat tenen per
objecte, preferentment, el control dels béns, productes i serveis
considerats d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat, així
com dels que, sense que siguin qualificats com a tals,
perjudiquin o puguin perjudicar greument el dret a la salut, la
seguretat i els interessos econòmics legítims dels consumidors,
afectin un consumidor vulnerable o puguin crear situacions
d’alarma social.
3. Per a la realització de les funcions inspectores els òrgans de
control poden solAlicitar l’assistència de tècnics especialistes, els
quals han d’actuar conjuntament amb el personal inspector.
4. Els funcionaris de la inspecció de consum poden colAlaborar,
dins de les possibilitats del servei, amb altres departaments de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears
o altres administracions, d’acord amb el que estableix la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú, en el control dels productes, béns i serveis
posats a disposició dels consumidors.
5. La planificació de les actuacions de la inspecció de consum
s’ha de fer, en la mesura que sigui possible, en coordinació amb
altres inspeccions de qualsevol administració pública.
Article 57
El personal inspector
1. El personal funcionari al servei de l’administració que
exerceix funcions d’inspecció té, en el desenvolupament de
l’actuació inspectora, la condició d’autoritat amb caràcter
general i, en particular, respecte de la responsabilitat
administrativa i penal de les persones que ofereixin resistència
o hi atemptin, de fet o de paraula.
2. Els inspectors de consum s’han d’identificar sempre abans
d’exercir les potestats derivades de les seves funcions, llevat
que la identificació pugui frustrar la finalitat de la inspecció. La
seva activitat ha de ser sempre respectuosa amb els administrats,
proporcionada i ponderada.
3. El personal inspector i el personal adscrit als òrgans
relacionats amb la inspecció han de guardar secret sobre els
assumptes de què tenguin coneixement per raó de la seva feina.
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Article 58
Funcions de la inspecció de consum
1. Les funcions generals de la inspecció són la investigació, la
vigilància, el control i la inspecció dels productes, béns i serveis
a fi de garantir els drets dels consumidors.
2. Correspon als òrgans que exerceixen funcions d’inspecció en
l’àmbit del consum, a més de les funcions generals, l’exercici de
les funcions següents:
a) Vigilar, verificar i constatar el compliment de la
normativa que pugui afectar, directament o indirectament, els
drets dels consumidors respecte de productes, béns i serveis que
tenen com a destinataris finals els consumidors.
b) Investigar i comprovar els fets de què tengui coneixement
l’administració en matèria de consum per presumptes
infraccions o irregularitats, i comprovar-ne l’abast, les causes i
les responsabilitats dels presumptes autors.
c) Estudiar, preparar i executar les campanyes d’inspecció,
així com qualsevol altra actuació preparatòria per a l’execució
correcta de les seves funcions.
d) Executar les accions derivades del sistema d’intercanvi
ràpid d’informació relatiu a la seguretat dels productes
industrials.
e) Informar les empreses durant la realització de les seves
actuacions sobre les exigències, el compliment i l’aplicació de
la normativa vigent en matèria de protecció i defensa dels drets
dels consumidors.
f) Controlar els incompliments i les irregularitats observades
en els productes, béns i serveis posats a disposició dels
consumidors; fer, si escau, els advertiments, els requeriments i
les citacions necessaris, i proposar o adoptar les mesures
cautelars corresponents.
g) Elaborar els informes que requereixi la seva activitat així
com els que li solAlicitin dins l’àmbit de les seves competències.
h) Executar les ordres que dictin les autoritats competents i
complir les ordres de servei en matèria de consum.
i) Qualsevol altra que estableixi el desplegament
reglamentari d’aquesta llei.
Article 59
Facultats del personal inspector
1. En les seves actuacions la inspecció pot dur a terme, de
conformitat amb la legislació vigent, les actuacions següents:
a) Accedir sense avís previ als locals i a les instalAlacions de
les persones inspeccionades i fer-hi visites d’inspecció i control,
amb independència que el públic en general pugui tenir accés a
aquests locals. Accedir, en les seves actuacions, a la
documentació industrial i mercantil que han de tenir
obligatòriament les empreses objecte d’inspecció per raó de
l’activitat que realitzen i a qualsevol altra que sigui rellevant als
efectes de la investigació dels fets, fins i tot a la documentació
comptable. A més a més, que se li faciliti en la mateixa visita
d’inspecció una còpia de tota la documentació que solAliciti i
que sigui rellevant a l’efecte de la investigació dels fets.
El fet que el titular hagi restringit l’accés del públic als
locals i a les instalAlacions o a una part d’aquests no és un
obstacle perquè el personal inspector pugui accedir a aquest
espai, per a la qual cosa pot demanar l’auxili dels cossos i les
forces de seguretat davant de qualsevol negativa o resistència a
l’accés, sense perjudici de les responsabilitats administratives
que es puguin derivar d’aquesta actitud.

10303

b) Accedir, amb el consentiment de la persona interessada
o amb autorització judicial, als domicilis i a la resta d’edificis
o llocs l’accés als quals requereixi el consentiment del titular.
c) Requerir la presència de les persones inspeccionades, dels
seus representants legals o de qualsevol altra persona a les
dependències administratives, al domicili de l’empresa o al lloc
on es comercialitzen, emmagatzemen, distribueixen o
manipulen productes o béns o es presten serveis, a fi de dur a
terme les comprovacions inspectores corresponents.
d) Practicar les proves, les investigacions o els exàmens
necessaris per comprovar el compliment de la normativa, i
prendre mostres i fer les comprovacions i els assajos sobre els
productes, béns o serveis posats a disposició dels consumidors.
e) Requerir la tramesa a les dependències administratives de
la documentació o de les dades que siguin necessàries amb vista
a l’esclariment dels fets objecte de la inspecció que no s’hagin
pogut facilitar en el moment de la visita inspectora.
f) Advertir tots els que incompleixin alguns dels preceptes
que preveu aquesta llei o alguna altra norma que pugui afectar
directament o indirectament els drets dels consumidors, i
requerir-los-en el compliment, tot això sense perjudici de
l’adopció de les mesures que estableix aquesta llei o l’exigència
de les responsabilitats administratives o d’un altre ordre que, si
escau, siguin procedents.
L’absència de requeriments previs no impedeix la iniciació
d’un procediment sancionador pels incompliments detectats.
g) Proposar als òrgans competents les mesures cautelars o
les actuacions adequades a les irregularitats o els incompliments
constatats i colAlaborar en l’execució.
h) Adoptar, fins i tot de manera immediata i en casos
d’urgència, les mesures cautelars que estableix la normativa,
que ha de ratificar, aixecar o modificar l’òrgan competent.
i) Usar el carnet professional per identificar-se. Aquest
document acredita la condició de funcionari del personal
inspector i inclou un codi identificatiu que ha de figurar a les
actes que estenguin, sense necessitat de fer-hi constar el nom i
els llinatges.
2. Les còpies o reproduccions de la documentació que obtengui
el personal inspector per incorporar-les a les diligències
inspectores poden incloure les dades de caràcter personal, sense
consentiment de terceres persones, d’acord amb el que estableix
la normativa reguladora en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
3. La documentació i les dades que obtenguin els òrgans
competents en matèria d’inspecció de consum en l’exercici de
les seves funcions d’investigació i control tenen caràcter
reservat i només es poden utilitzar per a la finalitat de l’actuació
inspectora i sancionadora, si escau, de manera que en queda
expressament prohibida la cessió o la comunicació a terceres
persones, llevat que una norma amb rang de llei obligui a
comunicar els fets si posen en relleu indicis d’infraccions penals
o administratives en altres matèries, tot això sense perjudici del
dret d’accés als documents que formen part de l’expedient,
d’acord amb el que disposa la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú.
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Article 60
ColAlaboració amb la inspecció

Article 62
Dipòsit i custòdia de productes

El personal inspector, en el seu caràcter d’autoritat i en
l’exercici de les seves funcions, pot solAlicitar l’ajuda o la
colAlaboració que sigui necessària de qualsevol altra
administració, autoritat o dels seus agents, els quals la hi han de
prestar, incloent-hi els que pertanyen als cossos i les forces de
seguretat de l’Estat d’acord amb la seva normativa específica.

1. Les persones físiques i jurídiques titulars dels establiments,
els seus representants o les persones a càrrec de l’establiment
estan obligades a dipositar i conservar adequadament els
productes i béns subjectes a la mesura cautelar
d’immobilització, o a altres mesures, fins i tot quan
voluntàriament hagin adoptat la retirada o la suspensió de la
distribució i consti així en l’acta corresponent.

Article 61
Obligacions dels ciutadans en les actuacions inspectores
1. Les persones físiques i jurídiques titulars dels establiments,
els seus representants o les persones a càrrec de l’establiment
tenen les obligacions següents en el moment de la inspecció:
a) Consentir i facilitar les visites d’inspecció i l’accés a les
dependències de l’establiment, fins i tot fora de l’horari
d’obertura, quan sigui necessari per al control de l’activitat
desenvolupada.
b) Subministrar tota classe d’informació i les dades sobre
instalAlacions, productes o serveis, així com les autoritzacions,
els permisos i les llicències necessaris per a l’exercici de
l’activitat, i permetre que el personal inspector comprovi
directament les dades aportades.
c) Tenir a disposició de la inspecció la documentació que
serveixi de justificació de les transaccions efectuades, com ara
els contractes, les factures, els albarans i altres documents
exigits legalment, així com els que siguin necessaris per
determinar les responsabilitats pertinents.
d) Facilitar una còpia o reproducció de la documentació
esmentada en els punts anteriors que els sigui solAlicitada.
e) Permetre que es practiqui la presa de mostres o que
s’efectuï qualsevol altre tipus de control o assaig sobre els
productes i béns en qualsevol fase d’elaboració, envasament o
comercialització.
2. Les obligacions que estableix l’apartat 1 d’aquest article
inclouen la cessió o la comunicació de dades, informacions i
documents de caràcter personal sense el consentiment de la
persona afectada, d’acord amb el que estableix la normativa de
protecció de dades de caràcter personal.
3. Les persones físiques o jurídiques i, si s’escau, els seus
representants, titulars d’empreses que intervenen en la
fabricació, la comercialització i la venda de béns o la prestació
de serveis, estan obligades a informar o presentar la
documentació que els requereixin en qualsevol moment els
òrgans competents en matèria de consum, a l’efecte del control
de productes i serveis.
4. És obligatori comparèixer a les citacions que faci el personal
d’inspecció en l’exercici de les seves tasques d’acord amb el
que estableix aquesta llei.

2. Quant a l’obligació de conservació, dipòsit i custòdia dels
productes sobre els quals s’hagi practicat una presa de mostres,
és d’aplicació la normativa reglamentària.
3. L’incompliment del que preveuen els dos apartats anteriors
constitueix una infracció en matèria de consum.
Article 63
Citacions
1. El personal d’inspecció de consum pot efectuar citacions a fi
que les persones titulars d’empreses, activitats o establiments,
els seus representants legals o qualsevol persona que hi estigui
vinculada, compareguin en el lloc on es troba el domicili de
l’empresa, en el lloc on comercialitzen, emmagatzemen,
distribueixen o manipulen els productes o la prestació dels
serveis o a les dependències públiques, a l’efecte de facilitar el
desenvolupament de la tasca inspectora i per aportar la
documentació necessària i tota la informació o les dades que
siguin necessàries, incloent-hi la que conté dades de caràcter
personal. La falta de compareixença sense una causa justa
apreciada s’entendrà com una obstrucció a la inspecció.
2. Aquestes citacions es poden fer igualment a qualsevol
consumidor, sempre que sigui absolutament imprescindible per
a l’activitat inspectora.
3. En les citacions s’ha de fer constar el lloc, la data, l’hora i
l’objecte de la compareixença, i s’ha de procurar la pertorbació
mínima de les obligacions laborals i professionals de les
persones citades, les quals hi poden acudir acompanyades
d’assessors identificats.
Article 64
Requeriments
1. El personal d’inspecció de consum, en l’exercici de les
funcions que té reconegudes, està facultat per requerir la
presentació o la remissió de documents i el subministrament de
dades, fins i tot de caràcter personal.
2. Així mateix, el personal d’inspecció de consum, en l’exercici
de les funcions que té reconegudes, està facultat per requerir
l’execució de les actuacions necessàries per a l’esclariment dels
fets objecte de l’activitat inspectora i l’esmena dels
incompliments, si s’escau, a fi d’aconseguir l’adequació efectiva
a la normativa vigent.
3. L’incompliment injustificat del que preveuen els apartats
anteriors s’entendrà com una obstrucció a la inspecció o una
negativa a facilitar la informació que requereixin.
4. Quan de les actuacions inspectores duites a terme resultin
simples inobservances d’exigències o requisits fàcilment
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esmenables, de les quals no es derivin danys o perjudicis
immediats per als consumidors, el personal d’inspecció de
consum pot formular els requeriments que estimi oportuns al
titular o al representant de l’establiment o el servei, a fi
d’aconseguir-ne l’adequació efectiva a la normativa vigent.
En aquest cas, el requeriment ha de recollir les anomalies,
irregularitats o deficiències apreciades, amb la indicació, si
escau, del termini per esmenar-les.
Article 65
Actes d’inspecció
1. El personal inspector ha d’estendre actes de les visites
d’inspecció, de la resta d’actuacions d’investigació i control i
sempre que constati indicis d’infracció de la normativa de
consum.
2. L’acta d’inspecció ha d’estar numerada i ha d’identificar
l’inspector actuant mitjançant el codi d’identificació que consta
en el carnet professional, la data i l’hora de la inspecció, i el lloc
on s’estén.
3. L’acta d’inspecció ha d’identificar el nom o la raó social, el
nom comercial, el número d’identificació fiscal, l’adreça o el
domicili social del titular i l’adreça completa de l’establiment
inspeccionat.
També s’hi ha d’identificar el nom i els llinatges i el
document oficial d’identitat de la persona que atén la inspecció,
com també, si s’escau, la qualitat de la representació o la
vinculació que té amb l’empresa, llevat que s’investiguin
activitats o serveis de la societat d’informació, que no sigui
possible la visita al subjecte presumptament responsable o que
la identificació de l’inspector pugui frustrar la finalitat de
l’actuació inspectora. La no–identificació s’entendrà com una
obstrucció a la inspecció.
4. L’acta es pot redactar en qualsevol moment de la visita
d’inspecció, abans o després de la identificació de l’inspector
com a tal.
5. L’acta d’inspecció ha de recollir els fets rellevants per a les
investigacions o el control i la resta de circumstàncies o dades
objectives que permetin determinar millor els incompliments i
les irregularitats observats, l’abast i els presumptes
responsables.
6. L’acta d’inspecció pot recollir les manifestacions que el
compareixent vulgui fer constar.
7. La firma de l’acta d’inspecció per part de la persona que atén
la inspecció no suposa el reconeixement dels presumptes
incompliments i irregularitats descrits, ni l’acceptació de les
responsabilitats que se’n derivin.
8. La negativa a firmar l’acta no n’invalida el contingut ni el
procediment administratiu a què doni lloc, ni desvirtua el valor
probatori a què es refereix. Si aquesta negativa es produeix, s’ha
de comunicar al compareixent que pot firmar-la només a
l’efecte de recepció del document, la qual cosa s’ha de fer
constar.
9. L’acta d’inspecció pot recollir en un annex la documentació
necessària per aclarir els fets investigats, incloent-hi tant els
documents en paper com en qualsevol altre suport durador. En
tot cas, l’inspector actuant ha de diligenciar els documents
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annexos. Els documents constituïts posteriorment i plasmats en
paper o en un altre suport durador, com ara fotografies, es poden
annexar després de la inspecció a les mateixes dependències de
la inspecció. En aquest cas, s’ha de lliurar una còpia d’aquesta
documentació quan es notifiqui, si s’escau, la resolució d’inici
del procediment sancionador.
10. Les actes d’inspecció són un document públic i han de dur
la signatura del personal inspector que les estén.
11. En acabar l’acta se n’ha de lliurar una còpia a l’empresa o
l’entitat objecte d’inspecció. No obstant això, en els supòsits en
què s’investiguin activitats o serveis de la societat de la
informació, o en els quals no sigui possible la visita al subjecte
presumptament responsable, s’ha de lliurar aquesta còpia quan
es notifiqui, si s’escau, la resolució que inicia el procediment
sancionador.
Article 66
Valor probatori de les actes d’inspecció
1. Els fets constatats pel personal inspector i recollits en les
actes d’inspecció tenen valor probatori i presumpció de certesa,
llevat de prova en contra.
2. Les actes d’inspecció que compleixin els requisits formals
que estableix aquesta llei i que hagin estès funcionaris d’altres
organismes públics, als quals se’ls reconeix la condició
d’autoritat, tenen el mateix valor probatori en els procediments
administratius derivats de l’aplicació d’aquesta llei.
Article 67
Diligències d’inspecció
1. La diligència és el document intern que acredita o fa constar
fets que s’han produït dels quals no es té constància documental,
o la realització d’un tràmit administratiu o d’una actuació
determinada.
2. El personal d’inspecció de consum pot estendre diligències si
són rellevants per a l’esclariment dels fets investigats i és
impossible o clarament innecessari estendre una acta
d’inspecció. A les diligències es pot adjuntar documentació
acreditativa dels fets investigats, ja siguin documents en paper
o en qualsevol altre suport durador.
3. Les diligències han de contenir la identificació del personal
d’inspecció i la data, l’hora i el lloc en el qual s’emeten i han
d’anar firmades. A més, han d’indicar forçosament les
circumstàncies que en motiven l’emissió i s’han d’arxivar en
l’expedient.
4. Els fets recollits en les diligències del personal d’inspecció
tenen el mateix valor probatori que els fets constatats,
continguts o recollits en les actes d’inspecció.
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Article 68
Presa de mostres
1. Durant les actuacions inspectores s’ha de permetre que es
practiqui la presa de mostres o que s’efectuï un altre tipus de
control o assaig sobre els productes o béns en qualsevol fase de
la comercialització, a fi de comprovar l’adequació a la
normativa que els és aplicable quant a la funcionalitat, la
composició, l’etiquetatge, la presentació, la publicitat i els
nivells de seguretat que ofereixen al consumidor.
2. Les irregularitats que es detectin en el marc d’aquestes
activitats han de ser objecte de les actuacions administratives i
de les accions judicials que, si pertoca, siguin procedents, sense
perjudici que se n’assabenti els responsables perquè adoptin, si
escau, les mesures adequades que corregeixin les irregularitats
observades.
3. La pràctica de la presa de mostres i les proves analítiques
s’han de dur a terme, en allò que no preveu aquesta llei, d’acord
amb el procediment que estableix la legislació general o les
normes que despleguin aquesta llei.
Article 69
Pagament de les mostres
1. L’administració ha de pagar el preu de cost de les mostres i
les despeses de les anàlisis, els assajos, les proves i les
comprovacions que promogui, sense perjudici que llavors es
puguin imposar les sancions accessòries que corresponguin.
2. L’obligació de pagar la mostra no és aplicable en els casos
següents:
a) Quan la presa de mostres es dugui a terme sobre
productes que estiguin subjectes a mesures cautelars, fins i tot
les adoptades amb caràcter provisional i pendents de ratificació,
que en limitin la fabricació, la distribució o la venda.
b) Quan la presa de mostres es dugui a terme a les
instalAlacions del responsable del bé o el producte investigat.

Capítol VI
Mesures cautelars
Article 72
Mesures cautelars
1. L’òrgan de l’administració competent en matèria de consum
pot acordar, motivadament, a instància pròpia, a proposta de la
inspecció, de l’instructor del procediment sancionador, del
mateix responsable si voluntàriament ho solAlicita així o a
instància d’altres administracions, les mesures cautelars que es
considerin oportunes en els supòsits següents:
a) Quan hi hagi indicis racionals de risc no acceptable per a
la salut i la seguretat dels consumidors.
b) Quan es vulnerin els interessos econòmics i socials
legítims dels consumidors.
c) Quan es comercialitzin béns o productes mancats
d’etiquetatge obligatori o figuri en una llengua no oficial a la
comunitat autònoma.
d) Quan l’empresa no pugui justificar la procedència dels
béns o productes mitjançant els documents que li requereixi la
inspecció.
2. Les mesures cautelars poden afectar els responsables de la
producció, distribució i la comercialització de béns i de la
prestació de serveis o qualsevol altra persona responsable del bé
o servei.
3. Les mesures cautelars poden afectar una o diverses persones
determinades o una pluralitat indeterminada i fins i tot
adoptar-se amb caràcter general.

c) Quan el tenidor del producte no disposi d’una factura de
compra que n’avali la procedència o l’origen.

4. L’inspector, per raons d’urgència, pot adoptar les mesures
cautelars que estableix aquesta llei, per a la qual cosa ha
d’estendre una acta d’inspecció motivada i concedir un termini
màxim d’audiència de cinc dies hàbils a la persona interessada.
Aquestes mesures s’han de confirmar, modificar o aixecar per
mitjà d’una resolució de l’òrgan competent en el termini més
breu possible -que en cap cas no pot ser superior a quinze diesa partir de l’endemà d’haver-les adoptades, i s’han de notificar
a la persona inspeccionada. Si no es compleixen aquests
preceptes les mesures cautelars queden sense efecte.

Article 70
Ratificació de les actuacions

Article 73
Tipus de mesures cautelars

El superior jeràrquic o els instructors dels procediments
sancionadors poden solAlicitar als funcionaris de la inspecció de
consum intervinents la ratificació de les actes o les diligències
que hagin formalitzat.

1. L’òrgan competent pot adoptar les mesures cautelars
següents:
a) Imposar, per raons de seguretat, condicions prèvies a la
comercialització d’un bé o la prestació d’un servei en els casos
en què els incompliments normatius es puguin corregir o el
possible risc disminueixi de manera ostensible mitjançant la
inclusió d’advertiments adequats.
b) Immobilitzar béns, decomissar-los o obligar a retirar-los
del mercat i a recuperar els que estiguin en mans dels
consumidors i, si és necessari, acordar-ne la destrucció en
condicions adequades.
c) Suspendre o prohibir l’activitat, l’oferta, la promoció o la
venda de béns o la prestació de serveis.
d) Clausurar temporalment establiments i instalAlacions o
elements d’aquests.
e) Mesures complementàries de les mesures a què fan
referència les lletres a), b), c) i d) anteriors que en garanteixin
l’eficàcia.

Article 71
Formació i recursos de la inspecció
Les diverses administracions públiques de les Illes Balears
amb competències en la matèria han de vetllar perquè la dotació
de recursos de la inspecció sigui l’adequada a la funció que han
de dur a terme i, en especial, per a la formació continuada del
personal inspector.
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f) Publicar avisos per informar convenientment en els
supòsits en què hi pugui haver una generalitat de persones
exposades a un risc o que puguin veure els seus interessos
econòmics o socials perjudicats.
g) Qualsevol altra mesura ajustada a la legalitat que sigui
necessària per protegir d’un risc els consumidors.
2. Les mesures cautelars han de ser proporcionades a la gravetat
de l’incompliment o la irregularitat detectada i s’han de
mantenir el temps estrictament necessari per a la realització dels
controls i les verificacions oportuns en els centres qualificats
per a això, o el temps que els interessats inverteixin en l’esmena
del problema o en l’eliminació completa del risc que va motivar
la mesura cautelar i que han de justificar documentalment, cosa
que pot verificar convenientment l’inspector.
3. En l’adopció de les mesures cautelars, entre les quals hi ha la
immobilització cautelar d’un bé o producte o la suspensió de la
distribució, l’inspector ha de fer constar, sempre que sigui
possible, les dades del producte o del bé objecte de restricció,
retirada o immobilització, de manera que en quedin garantits en
tot moment la identitat, el nombre d’unitats retirades o
immobilitzades i el lloc de dipòsit. Això mateix és aplicable als
casos en què la persona inspeccionada adopti les mesures
voluntàriament.
4. Els productes o béns objecte de les mesures cautelars, tant si
les ha adoptades l’administració com la mateixa empresa en el
marc de les obligacions que estableix la normativa sobre
seguretat dels productes, han de romandre dipositats en els
locals o les dependències del responsable de l’empresa o
l’establiment, i no poden ser traslladats, manipulats ni objecte
de cap disposició sense autorització de l’òrgan competent.
5. La destrucció o l’expurgació de productes o béns
immobilitzats s’ha de dur a terme d’acord amb la normativa
sobre protecció de la salut i seguretat de les persones i protecció
del medi ambient.
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l’adopció de les mesures necessàries per evitar el risc. L’òrgan
competent pot ordenar en qualsevol fase del procediment la
pràctica de les inspeccions i els controls que consideri
necessaris per dictar la resolució o per executar-la.
4. La persona responsable ha d’assumir les despeses derivades
de l’adopció de les mesures cautelars i definitives, una vegada
dictada la resolució ferma. Aquestes despeses comprenen les
d’emmagatzematge, trasllat, rectificació, esmena, certificació o,
si escau, la destrucció dels productes, béns i serveis. Les
despeses derivades de les proves i els assajos són a càrrec de qui
els promou, llevat que es determini que el producte és insegur
i en aquest cas són a compte de la persona responsable. La
càrrega de la prova recau sobre qui produeix, fabrica, importa
o comercialitza el producte, bé o servei.
5. A fi de garantir l’eficàcia de les resolucions adoptades, la
persona interessada ha de justificar documentalment, si s’escau,
el compliment de les obligacions imposades.
Article 75
Multes coercitives
1. A fi de garantir les resolucions de mesures cautelars i, de
manera especial, les que s’hagin emès com a conseqüència de
conductes reiterades de posada en el mercat de productes que
generen riscs per a la seguretat dels consumidors, l’òrgan
competent en matèria de consum pot imposar multes
coercitives, de conformitat amb la legislació vigent.
2. La imposició de la multa coercitiva ha d’anar precedida del
requeriment preceptiu d’execució de la resolució per la qual es
va adoptar la mesura cautelar, i s’ha d’advertir la persona
destinatària del termini de què disposa per complir-la i de la
quantia de la multa coercitiva que se li pot imposar en cas
d’incompliment. El termini assenyalat ha de ser, en tot cas,
suficient per al compliment de l’obligació de què es tracti i la
multa proporcionada a la gravetat i a l’alarma social generada.
La quantia d’aquesta multa pot oscilAlar entre 300 i 3.000 euros.

6. L’òrgan competent pot obligar els afectats per les mesures
cautelars a informar les persones exposades al risc derivat de
l’ús de productes o béns o de la prestació de serveis, de manera
immediata i pels mitjans més adequats, a través de la publicació
d’avisos especials.

3. Si l’administració comprova l’incompliment d’allò que ha
ordenat, pot reiterar les multes esmentades per lapses de temps
suficients per complir-ho i per quanties que no poden ser
inferiors a les indicades en el requeriment anterior.

7. L’adopció d’una mesura cautelar és compatible amb l’inici
previ, simultani o posterior d’un procediment sancionador.

4. Aquestes multes són independents de les que es puguin
imposar en concepte de sanció i hi són compatibles.

Article 74
Procediment d’actuació

Article 76
Comunicació dels riscs i les irregularitats greus

1. Amb l’adopció de la mesura cautelar s’inicia el procediment
de tramitació, que s’ha de dur a terme d’acord amb el que
preveuen aquesta llei i la normativa sobre procediment
administratiu comú.

Si el risc sobrepassa l’àmbit de les Illes Balears, l’autoritat
competent n’ha d’assabentar l’Administració General de l’Estat
i la resta de les administracions els territoris de les quals es
poden veure afectats mitjançant les vies i els procediments
establerts.

2. La resolució del procediment administratiu ha de confirmar,
modificar o aixecar les mesures cautelars adoptades i ha
d’incloure els terminis i les condicions per a l’execució de les
mesures definitives.
3. Atesa la gravetat dels fets i a fi d’evitar danys irreparables, la
tramitació del procediment administratiu pot seguir la tramitació
d’urgència, la qual cosa implica la reducció dels terminis,
l’audiència posterior o qualsevol actuació que contribueixi a
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TÍTOL IV
POTESTAT SANCIONADORA

Article 77
Atribució de la potestat sancionadora
1. Correspon a l’administració pública autonòmica la potestat
sancionadora en matèria de consum, i l’han d’exercir els òrgans
d’aquesta administració que tenen atribuïda aquesta
competència.

9. L’actuació infractora d’un empresari, individual o social, es
pot imputar a les persones físiques o jurídiques que el controlen
o hi mantenen un contracte de franquícia o de venda o
comercialització en exclusiva dels seus productes i serveis.
10. En les infraccions comeses en la prestació de serveis es
considera responsable la persona física o jurídica obligada a la
prestació del servei.

2. Les infraccions en matèria de consum comeses en l’àmbit
territorial de les Illes Balears s’han de sancionar amb la
tramitació prèvia del procediment sancionador corresponent.

11. Quan es tracti d’infraccions comeses per mor de la
comercialització o la distribució de productes o serveis
franquiciats, en són responsables solidaris el venedor o el
prestador directe del servei i, si escau, la persona o l’entitat
franquiciadora.

Article 78
Responsabilitat de les infraccions

12. Si en la comissió de la infracció concorren diverses
persones, n’han de respondre solidàriament.

1. Són responsables de les infraccions tipificades en aquesta llei
les persones físiques o jurídiques que per acció o omissió hi
hagin participat.

Article 79
Responsabilitats en supòsits d’extinció de persones
jurídiques

2. El fabricant, el distribuïdor, l’importador o el venedor de
productes, béns o serveis als consumidors en respon de l’origen,
la identitat i la idoneïtat i de les infraccions que s’hi comprovin.

1. En el cas d’infraccions comeses per persones jurídiques que
s’extingeixin abans de ser sancionades, la responsabilitat
administrativa, pel que fa a les sancions pecuniàries de multa i
de comís, s’ha d’exigir a les persones físiques que integren els
òrgans de direcció o administració en el moment de la comissió
de la infracció.

3. En el supòsit de productes envasats, identificats, etiquetats o
tancats amb tancament íntegre, en respon la firma o la raó social
que figuri en l’etiqueta, la presentació o la publicitat. Se la pot
eximir d’aquesta responsabilitat si en prova la falsificació o la
manipulació incorrecta per part de terceres persones, que en
seran les responsables. Així mateix, també és responsable qui
distribueixi, comercialitzi i envasi aquests productes.
En els productes etiquetats en un idioma diferent del que
s’exigeixi legalment o reglamentàriament s’ha d’imputar la
responsabilitat al distribuïdor o al comercialitzador.
4. Dels productes comercialitzats amb marca pròpia, genèrica o
de distribució -marques blanques- són responsables tant el
titular de la marca com el fabricant.
5. Si el bé no du les dades necessàries per identificar el
responsable de la infracció d’acord amb el que estableix la
normativa, es consideren responsables els que comercialitzin el
bé, sense perjudici del seu dret de repetició.
6. Dels productes a granel és responsable el tenidor, sense
perjudici que es pugui identificar i provar la responsabilitat del
tenidor o proveïdor anterior.
7. Sense perjudici d’altres responsabilitats que puguin
correspondre-li, el venedor de béns, productes i serveis és
responsable de les infraccions comeses per incompliment del
règim establert en matèria de garanties i en matèria del dret de
desistiment reconegut legalment o contractualment. En cas que
sigui impossible o una càrrega excessiva per al consumidor
dirigir-se contra el venedor, n’és responsable el productor.
8. Quan s’imputi una infracció a una persona jurídica es poden
considerar també responsables les persones físiques que
n’integrin els òrgans rectors, de direcció o administració, així
com els tècnics responsables de l’elaboració i el control dels
productes o serveis en relació amb els quals s’ha produït la
infracció.

2. Les obligacions de pagament de multa i de comís imposades
abans de l’extinció de la personalitat jurídica, si no se satisfan
en la liquidació, s’han de transmetre als socis o partícips en el
capital, els quals n’han de respondre solidàriament fins al límit
del valor de la quota de liquidació que se’ls hagi adjudicat.
Article 80
Altres responsables
1. Quan una empresa o qualsevol persona es presenti en el
mercat com a representant, actuï en nom d’una altra empresa,
faci ostentació pública d’aquesta condició o actuï com si la
tengués, en seran responsables solidaris tant l’empresa o la
persona representant com la representada, llevat que s’acrediti
una absència de vinculació.
2. Sense perjudici del que estableix l’apartat 1 d’aquest article,
quan es desconegui el domicili d’un responsable o no en tengui
en territori espanyol, les notificacions es poden adreçar a
qualsevol persona que actuï com a representant o en nom
d’aquest responsable en territori espanyol, de fet o de dret, o
faci ostentació pública d’aquesta condició o actuï com si la
tengués.
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Article 81
Tipificació d’infraccions
Es consideren infraccions en matèria de defensa dels
consumidors, a més de les que preveu la legislació bàsica, les
següents:
I. Infraccions relatives a la informació precontractual
1. Presentar o oferir per qualsevol mitjà productes, béns o
serveis de manera que s’indueixi a error o confusió sobre la seva
vertadera naturalesa, atribuint-los qualssevol qualitats o
característiques que difereixin de les que realment tenen o
poden obtenir.
2. Fer publicitat enganyosa de productes, béns o serveis.
3. Posar a disposició dels consumidors productes, béns o serveis
sense la informació mínima i/o rellevant, veraç, correcta,
suficient i transparent sobre les seves característiques essencials,
així com sobre les condicions d’utilització.
4. No proporcionar gratuïtament la informació precontractual
que s’ha de facilitar al consumidor o la informació obligatòria
en matèria de preus.
5. Vendre al públic béns o prestar serveis a preus superiors als
màxims legalment establerts o als preus comunicats o anunciats.
6. Exigir la contractació de productes o serveis accessoris no
volguts, aprofitant l’empresa la seva posició de superioritat o
prevalent-se d’una situació en la qual es trobi minvada la
llibertat d’elecció del consumidor o vinculant la formalització
d’un altre contracte a la contractació esmentada.
7. Utilitzar qualsevol mètode de venda que indueixi a pagar
serveis o productes accessoris que vénen predeterminats en
l’oferta sense que el consumidor els hagi solAlicitat
expressament o quan s’indueixi o es confongui el consumidor
perquè els solAliciti sense tenir-ne plena consciència.
8. Emprar qualsevol mètode de venda que no informi, no
possibiliti o dificulti l’obtenció dels descomptes a què tenguin
dret els consumidors.
9. No lliurar un pressupost quan sigui preceptiu, lliurar-lo sense
els requisits legalment o reglamentàriament prevists o cobrar
per elaborar-lo si està prohibit.
10. No obtenir el consentiment previ del consumidor en les
modificacions o els augments del pressupost.
11. Incloure en l’oferta, la promoció o la publicitat de béns,
productes i serveis, formats, mides de lletres o contrasts que
incompleixen la normativa específica aplicable.
12. No indicar, en les ofertes comercials en les quals es
presentin de manera detallada els serveis que s’ofereixen, si
l’empresari està adherit a un sistema extrajudicial de resolució
de conflictes o a un codi de conducta o de bones pràctiques, ni
la manera d’obtenir informació sobre les seves característiques
o la manera d’accedir a aquest sistema extrajudicial.
13. No fer constar inequívocament el caràcter comercial i la
identitat de l’empresari en les comunicacions comercials que es
facin mitjançant tècniques de comunicació a distància.
14. Exigir al consumidor qualsevol tipus de contraprestació per
la recepció de comunicacions comercials o de publicitat.
15. Utilitzar pràctiques comercials agressives, abusives,
deslleials o enganyoses.
16. Incórrer en conductes discriminatòries en l’accés als béns i
la prestació de serveis.
II. Infraccions relatives als contractes amb els consumidors:
1. Incomplir la normativa en matèria d’establiment, gratuïtat,
contingut o funcionament dels serveis d’atenció al client.
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2. Comercialitzar béns i prestar serveis sense que el consumidor
pugui, en qualsevol de les seves fases, identificar, localitzar i
contactar amb l’empresa o amb el professional.
3. No preveure o no informar els prestadors de serveis o de
subministraments de tracte successiu o continuat sobre el
procediment per donar-se de baixa del servei, limitar
injustificadament aquest dret o obstaculitzar-ne l’exercici.
4. Suspendre el subministrament o la prestació de serveis
d’interès general de tracte successiu sense fer els requeriments
o obtenir les autoritzacions que pertoquin o sense complir els
altres requisits que estableix la normativa aplicable.
5. No informar el consumidor en els serveis i subministraments
calculats mitjançant comptador sobre si s’aplica el sistema de
lectura real o estimada o sobre quin és el procediment de
mesurament, o aplicar-los fora dels casos legalment o
reglamentàriament admesos.
6. No lliurar al consumidor un rebut justificant, una còpia o un
document acreditatiu de les condicions essencials del contracte,
en el qual s’incloguin totes les dades exigides legalment o
reglamentàriament juntament amb les condicions generals de
contractació, si escau, acceptades i firmades pel consumidor.
7. No formalitzar gratuïtament i en suport durador el contracte,
quan sigui legalment o reglamentàriament exigible.
8. No lliurar juntament amb el contracte la documentació
complementària exigida legalment o reglamentàriament.
9. No proporcionar en la compravenda d’habitatges la
documentació exigida legalment o reglamentàriament en el
moment del lliurament.
10. No lliurar, juntament amb el contracte, les instruccions d’ús
o conservació dels productes o serveis adquirits i/o contractats
quan sigui exigible legalment o reglamentàriament.
11. Incloure en els contractes, en les instruccions d’ús o en les
condicions d’utilització, formats, mides de lletres o contrasts
que incompleixin la normativa específica aplicable.
12. No informar el consumidor o no respectar el contingut del
dret al desistiment del contracte reconegut legalment,
reglamentàriament o contractualment, o no proporcionar-li el
document de desistiment.
13. Introduir clàusules abusives en els contractes.
14. Incomplir els requisits establerts legalment sobre les
clàusules no negociades individualment.
15. Incloure en els contractes remissions o reenviaments a
condicions generals o a textos o documents que no es facilitin
prèviament o simultàniament a la conclusió del contracte, o
sense permetre a l’adherent una possibilitat efectiva de saber-ne
l’existència, l’abast i el contingut en el moment de la
formalització.
16. No enviar immediatament al consumidor una justificació de
la contractació efectuada telefònicament o electrònicament, que
inclogui les condicions generals i particulars.
17. Incomplir el deure de formalització i lliurament dels
contractes, de la documentació preceptiva i del règim establert
expressament en els contractes subscrits fora de l’establiment
mercantil.
18. Incomplir les obligacions en matèria d’informació i
documentació que s’ha de subministrar al consumidor, de
terminis d’execució i de devolució de quantitats abonades i, en
general, el règim jurídic establert per als contractes subscrits a
distància.
19. En els contractes subscrits a distància, l’ús de tècniques de
comunicació comercial que requereixin el consentiment exprés
previ o la manca d’oposició del consumidor, sense que es
compleixin aquests requisits.
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20. Incomplir l’obligació d’anulAlar, a solAlicitud del
consumidor, els càrrecs derivats d’un ús fraudulent o indegut de
la targeta de crèdit.
21. Incomplir el règim jurídic de garanties establert legalment
o contractualment davant la manca de conformitat dels
productes, així com les condicions per exercir-lo.
22. Enganyar, defraudar o ocultar l’existència i les
característiques dels serveis d’assistència tècnica o dels tallers
oficials de reparació de vehicles.
23. No respectar el dret a un servei tècnic adequat i, en general,
incomplir les disposicions normatives sobre els serveis
d’assistència tècnica i els tallers oficials de reparació de
vehicles.
24. No integrar en el contracte les condicions establertes en
l’oferta, la promoció i la publicitat de béns, productes i serveis,
així com que no s’ajustin a les descripcions fetes en l’oferta, la
publicitat, la presentació o el que disposa el contracte.
25. Defraudar en la prestació de tota classe de serveis, de
manera que s’incompleixin les condicions, el termini, el preu,
la qualitat, la quantitat, la intensitat o la naturalesa d’aquests
serveis, d’acord amb la categoria amb què s’ofereixen. Es
considera frau el simple incompliment del que s’ha pactat o del
que és exigible, sense necessitat d’ànim específic.
26. Alterar, adulterar o defraudar quant a l’origen, la qualitat, la
composició, la quantitat, el pes o la mesura, el preu o el termini
de lliurament de qualsevol tipus de béns o productes. Es
considera frau el simple incompliment del que és exigible sense
necessitat que hi hagi un ànim específic.
27. No entregar el resguard de dipòsit corresponent quan un
consumidor lliuri un bé o producte perquè es verifiqui, es
comprovi, es repari o se substitueixi.
28. Imposar injustificadament al consumidor la condició
expressa o tàcita de comprar productes o contractar serveis no
solAlicitats o imposar al consumidor la realització d’una
prestació que correspon a l’empresari.
29. Exigir qualsevol tipus de contraprestació, preu o pagament
per béns o serveis no lliurats o no prestats.
30. No remetre als consumidors els enregistraments de les
converses en què es contingui la informació precontractual i
contractual, incomplir els requisits exigits per a això o fer
l’enregistrament sense advertir-ne el consumidor.
31. Fer publicitat de la submissió al sistema arbitral de consum
amb la intenció d’enganyar el consumidor.
32. Negar-se injustificadament a satisfer les pretensions del
consumidor realitzades de bona fe o d’acord amb l’ús establert.
33. No acceptar les monedes de curs legal lliurades de bona fe
o d’acord amb els usos o no acceptar els mitjans oferts com a
mitjà de pagament.
34. Cobrar comissions superiors a les permeses per la llei o
autoritzades pels organismes competents per usar targetes de
crèdit o dèbit com a mitjà de pagament.
III. Infraccions relatives a la idoneïtat dels productes i serveis:
1. Incomplir les disposicions que regulen el marcatge,
l’etiquetatge i l’envasament de productes.
2. Produir, importar, distribuir, manipular o comercialitzar béns
o productes no segurs.
3. No posar en coneixement previ dels consumidors, per mitjans
apropiats, els riscs que puguin provenir d’una utilització
previsible dels béns i serveis tenint-ne en compte la naturalesa,
les característiques, la durada i les circumstàncies personals dels
destinataris.
4. Produir, importar, distribuir, manipular o comercialitzar
productes que en la composició duguin substàncies classificades

com a perilloses sense estar envasats amb les garanties de
seguretat exigides, sense dur de manera visible els advertiments
oportuns pel que fa a la manipulació o sense contenir les
explicacions per mitigar els possibles efectes perjudicials sobre
la salut i la seguretat.
5. Produir, importar, distribuir, manipular o comercialitzar béns
o serveis que manquin de les marques de seguretat obligatòries
o de les dades mínimes que permetin identificar el responsable
del bé o el prestador del servei.
6. No retirar del mercat, no suspendre la comercialització o la
prestació del servei o no recuperar dels consumidors els
productes, béns o serveis que no s’ajustin a les condicions o als
requisits exigits o que, per qualsevol altra causa, suposin un risc
previsible per a la salut i la seguretat de les persones, quan en
tenguin coneixement.
7. Utilitzar substàncies, ingredients o materials prohibits o
susceptibles de generar riscs per a la salut i la seguretat de les
persones, llevat que es compleixin els requisits de seguretat,
publicitat i informació legalment o reglamentàriament exigibles.
8. Vulnerar les mesures que hagin adoptat els òrgans
competents en matèria de consum o desatendre totalment o
parcialment les instruccions que imposin davant situacions de
risc per a la salut i la seguretat dels consumidors.
9. Incomplir les disposicions sobre seguretat quan afectin o
puguin suposar un risc per als consumidors.
10. No conservar les empreses les dades i els documents
necessaris perquè pugui comprovar-se la traçabilitat dels béns
o productes durant els terminis establerts legalment o
reglamentàriament.
11. Produir, importar, distribuir, manipular o comercialitzar
béns o productes que duguin marques distintives sobre el
compliment dels requisits mínims de seguretat, sense que se
n’acrediti efectivament el compliment.
12. Incomplir les disposicions relatives a la normalització o
classificació de béns o serveis a disposició dels consumidors en
el mercat.
13. Elaborar, distribuir, subministrar o vendre béns o serveis
quan la composició, la qualitat o les característiques no s’ajustin
a les disposicions vigents o difereixin de les declarades per
qualsevol mitjà.
14. Corregir defectes en els béns mitjançant processos i
procediments que no estiguin expressament i reglamentàriament
autoritzats o dirigits a encobrir la qualitat inferior o l’alteració
dels productes utilitzats.
15. Comercialitzar béns o productes amb data de consum
preferent sobrepassada.
IV. Infraccions sobre els procediments de control administratiu:
1. No disposar de fulls de reclamació o de denúncia a disposició
dels consumidors, dels cartells que n’informen o dels mitjans
substitutius d’aquests cartells.
2. No lliurar els fulls de reclamació o de denúncia als
consumidors que els solAlicitin.
3. Consignar, en els fulls de reclamació o de denúncia, les dades
identificatives de l’empresa de manera errònia o incompleta i
incomplir la resta d’obligacions que estableix la normativa que
les regula.
4. Suspendre la prestació d’un servei contractat de tracte
successiu, posteriorment a la presentació d’una reclamació i
sense cap altra justificació raonable de la suspensió.
5. Incomplir les normes relatives a documentació, informació,
llibres o registres establerts obligatòriament per al règim i el
funcionament adequats de l’empresa, la instalAlació o el servei
i com a garantia per a la protecció del consumidor, la manca de
tota o de part de la documentació, la gestió defectuosa o la
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negativa a subministrar-la a l’administració, quan afecti la
determinació o la qualificació dels fets presumptament
constitutius d’infracció.
6. Incomplir els requeriments que efectuïn els òrgans
administratius encaminats a l’esclariment dels fets i les
responsabilitats susceptibles de sanció.
7. Incomplir o desatendre reiteradament els requeriments que
faci l’administració per a l’esmena de simples irregularitats o
per a l’esmena d’incompliments. S’entén que hi ha reiteració
quan després de dos requeriments no es compleixen.
8. Excusar-se reiteradament, negar-se o resistir-se les persones
físiques o jurídiques a comparèixer, sempre que hi hagi una
citació notificada sobre això per part de l’administració en
desenvolupament de les tasques d’informació, vigilància,
investigació, inspecció, tramitació i execució, d’acord amb
aquesta llei. S’entén que hi ha reiteració quan després de dues
cites no s’hi ha comparegut.
9. Dur a terme actes de represàlia, coacció, pressió o
desconsideració sobre els funcionaris per influir en l’actuació
inspectora o limitar-los la llibertat de moviment.
10. Dur a terme actes de resistència, obstrucció o negativa a
facilitar les funcions d’inspecció, vigilància o informació, així
com a subministrar o facilitar dades als inspectors, i, en
especial, la negativa encaminada a evitar les preses de mostres
o a fer ineficaç la inspecció.
11. Incomplir les mesures cautelars adoptades per les autoritats
competents, així com incomplir les mesures necessàries per
assegurar l’eficàcia de les resolucions administratives que poden
recaure en els procediments.
12. Incomplir les disposicions o resolucions administratives
sobre la prohibició de venda, comercialització o distribució de
determinats béns o la prestació de serveis a determinats
establiments o a tipus específics de consumidors.
13. Incomplir l’obligació de conservació, dipòsit i custòdia dels
productes sobre els quals s’hagi efectuat una presa de mostres.
V. Altres conductes infractores:
1. Instar la inclusió d’un consumidor en un registre de solvència
financera sense que es compleixin els requisits que preveu la
normativa de protecció de dades de caràcter personal.
2. Realitzar actes de resistència, coacció, amenaça, represàlia o
qualsevol altra forma de pressió als consumidors o a les
associacions de consumidors que hagin promogut o vulguin
promoure qualsevol tipus d’acció legal, denúncia, reclamació o
participació en procediments ja iniciats.
3. Incomplir les disposicions que conté la normativa sobre crèdit
al consum per a la protecció dels consumidors.
4. Acaparar o treure injustificadament del mercat béns o
productes destinats directament o indirectament al
subministrament o la venda al públic, quan aquestes activitats
puguin causar un perjudici per al consumidor.
5. Dur a terme altres actes d’incompliment dels requisits, les
obligacions o les prohibicions que estableix la legislació en
matèria de defensa dels consumidors.
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Article 82
Classificació i qualificació de les infraccions
1. Les infraccions en matèria de consum es classifiquen en lleus,
greus i molt greus:
a) Són infraccions greus les tipificades a l’article 81 anterior,
apartats I.1, I.2, I.3, I.6, I.7, I.15, I.16, II.2, II.3, II.4, II.13, II.14,
II.15, II.17, II.18, II.20, II.22, II.24, II.25, II.26,II.29, II.31,
III.2, III.5, III.8, III.9, III.10, III.14, IV.2, IV.4, IV.8, IV.10,
IV.11, IV.12, IV.13, V.1 i V.4.
b) Són infraccions molt greus les tipificades a l’article 81
anterior, apartats III.4, III.6, III.7, IV.9 i V.2.
c) La resta són infraccions lleus.
2. No obstant la qualificació inicial, les infraccions en matèria
de consum es qualifiquen com a greus o molt greus en funció de
la concurrència d’un o més dels criteris següents:
a) Que es produeixi un dany o risc considerable en la salut
o la seguretat dels consumidors.
b) Que es produeixi una lesió considerable dels interessos
econòmics dels consumidors.
c) Que la quantia del benefici ilAlícit obtingut sigui
desproporcionada en relació amb el valor del bé, del servei o
subministrament.
d) Que la quantia del perjudici causat com a conseqüència
directa o indirecta de la infracció sobrepassi l’import màxim
establert per a les sancions aplicables a les infraccions
qualificades com a greus.
e) Que produeixin una alteració social greu i originin una
alarma o desconfiança en els consumidors o afectin
desfavorablement un sector econòmic.
f) Que hi concorri una negligència greu o dol.
g) Que la infracció s’hagi generalitzat, tenint en compte el
nombre de destinataris afectats.
h) Que l’infractor tengui una posició rellevant en el mercat
o qualssevol altre àmbit d’actuació.
i) Que s’hagi creat una situació de desproveïment d’un
sector o d’una zona de mercat.
j) Que s’hagi comès aprofitant la situació especial de
desequilibri o indefensió de determinats consumidors
vulnerables.
3. La concurrència de tres o més agreujants, sense que hi hagi
atenuants, en una infracció lleu o greu n’implica la qualificació
com a greu o molt greu, respectivament.
4. La concurrència de dos o més atenuants, sense que hi hagi
agreujants, en una infracció molt greu o greu n’implica la
qualificació com a infracció greu o lleu, respectivament.
Article 83
Criteris de graduació de les sancions
Una vegada qualificades les infraccions com a lleus, greus
o molt greus, s’han de graduar les sancions en un grau mínim,
mitjà o màxim. En la graduació de les sancions s’han d’observar
els criteris següents:
1. Agreujants:
a) Hi ha dol o intencionalitat.
b) Hi ha reiteració en la conducta infractora per haver comès
altres infraccions en matèria de defensa del consumidor, quan
s’hagi declarat així mitjançant una resolució ferma en via
administrativa.
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c) Hi ha reincidència per comissió en més d’una ocasió de
la mateixa infracció en el termini de cinc anys, quan s’hagi
declarat així mitjançant una resolució ferma en via
administrativa.
d) La naturalesa dels perjudicis causats als consumidors és
greu per la naturalesa o els efectes o tenint en compte les
circumstàncies personals dels consumidors.
e) Hi ha un volum elevat de vendes o de prestació de serveis.
f) S’ha comès valent-se de situacions de necessitat en el
consumidor.
g) Afecta béns d’ús o consum comú, ordinari i generalitzat.
2. Atenuants:
a) L’esmena posterior dels fets, sempre que es faci abans
que es dicti la resolució del procediment sancionador.
b) La reparació efectiva del dany causat al consumidor.
c) La submissió dels fets a l’arbitratge de consum.
d) L’absència d’ànim de lucre.
e) El volum reduït de vendes de l’empresa sempre que el
perjudici causat sigui d’escassa entitat.
3. Si no hi ha atenuants ni agreujants, s’ha d’imposar la sanció
en el grau mitjà. Si hi ha un atenuant o més s’ha d’imposar la
sanció en el grau mínim i si hi ha un agreujant o més s’ha
d’imposar en el grau màxim.
En la imposició de les sancions es poden compensar les
circumstàncies agreujants o atenuants, llevat que s’acrediti
l’existència de dol, la qual cosa suposa la imposició de la sanció
en el grau màxim.
4. La imposició de les sancions pecuniàries s’ha de fer de
manera que la comissió de les infraccions no sigui més
beneficiosa per a l’infractor que el compliment de les normes
infringides, sempre respectant el principi de proporcionalitat i
guardant l’adequació oportuna entre la gravetat del fet
constitutiu de la infracció i la sanció per imposar.
Article 84
Reducció de la sanció
1. S’ha d’aplicar una reducció del cinquanta per cent de l’import
de la sanció corresponent a les infraccions greus o lleus si el
presumpte responsable presta la seva conformitat amb el
contingut de la resolució d’inici i justifica l’ingrés de l’import
esmentat durant els quinze dies següents a la notificació. En
aquest cas, s’entén que la persona interessada renuncia a
formular alAlegacions i a presentar qualsevol tipus de recurs
ulterior.
2. S’ha d’aplicar una reducció del vint per cent de l’import de
la sanció corresponent a les infraccions greus o lleus si el
presumpte responsable presta la seva conformitat amb el
contingut de la proposta de resolució i justifica l’ingrés de
l’import esmentat durant els quinze dies següents a la
notificació. En aquest cas, s’entén que la persona interessada
renuncia a formular alAlegacions i a presentar qualsevol tipus de
recurs ulterior.

Article 85
Quantia de les sancions
Per la comissió d’infraccions en matèria de defensa del
consumidor es poden imposar les sancions següents:
a) Multa de 300 i a 4.500 i en cas d’infraccions lleus.
b) Multa de 4.500,01 i a 24.000 i en cas d’infraccions
greus i es pot sobrepassar aquesta quantia fins arribar al
quíntuple del valor dels productes o serveis objecte de la
infracció.
c) Multa de 24.000,01 i a 660.000 i en cas d’infraccions
molt greus, i es pot sobrepassar aquesta quantia fins assolir el
quíntuple del valor dels béns o serveis objecte de la infracció.
Article 86
Sancions accessòries
1. L’autoritat a què correspongui resoldre el procediment pot
acordar, amb la proposta prèvia de l’instructor i com a sanció,
el comís de la mercaderia adulterada, falsificada, fraudulenta o
no identificada i de la que pugui suposar un risc per al
consumidor, i és la persona infractora qui ha de pagar les
despeses que originin les operacions d’intervenció, dipòsit,
comís i destrucció de la mercaderia.
2. També es pot imposar com a sanció a l’empresa responsable
de la infracció el pagament de totes les despeses derivades del
procediment de presa de mostres.
3. A més, es pot acordar com a sanció el tancament temporal de
l’establiment, la instalAlació o el servei en què es va cometre la
infracció, pel termini màxim de cinc anys en els casos en què es
cometi una falta molt greu.
4. En les infraccions en matèria de publicitat, l’òrgan competent
per sancionar pot exigir com a sanció a la persona infractora,
d’ofici o a instància de les organitzacions de consumidors i
usuaris, la publicació a càrrec seu d’un comunicat en el qual es
rectifiqui la publicitat efectuada i que s’ha de realitzar en les
mateixes condicions o similars en què es va produir l’actuació
sancionada. En cas que la persona infractora no compleixi
aquesta obligació serà procedent l’execució subsidiària.
5. Per raons d’exemplaritat, l’autoritat que adopti la resolució
del procediment sancionador pot acordar que es facin públiques
les sancions greus o molt greus imposades quan hagin adquirit
fermesa en via administrativa, acompanyades del nom de
l’empresa i de les persones naturals o jurídiques responsables,
amb la indicació expressa de les infraccions comeses. Aquestes
dades s’han de publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears
i en el Boletín Oficial del Estado si l’empresa infractora és
d’àmbit estatal o internacional, i, si es considera oportú, en un
mitjà de comunicació.
Article 87
Òrgans competents
1. El titular de la direcció general competent en matèria de
consum de l’Administració de la comunitat autònoma de les
Illes Balears és l’òrgan competent per iniciar, tramitar i resoldre
els procediments sancionadors en aquesta matèria.
2. La competència en aquesta matèria s’ha d’exercir si les
infraccions s’han comès en territori de la comunitat autònoma
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de les Illes Balears, sigui quina sigui la naturalesa o el caràcter
de la relació de consum.

La declaració de caducitat del procediment no impedeix la
incoació d’un de nou, si no ha prescrit la infracció.

3. Les infraccions s’entenen comeses en el territori de les Illes
Balears quan les ofertes, les comunicacions comercials o
qualsevol altre tipus de propostes s’hagin adreçat als
consumidors que es troben en aquest territori, sigui quina sigui
la nacionalitat o el domicili de qui les comet i independentment
del lloc en què s’ubiquen els seus establiments.

5. Les solAlicituds d’anàlisis contradictòries suspenen el termini
de caducitat del procediment fins que se’n rebin els resultats. El
mateix ocorre amb les anàlisis diriments que sigui necessari
practicar.

4. La infracció s’entén igualment comesa en el territori de les
Illes Balears quan el contracte s’hagi subscrit en aquest territori.
5. Els contractes subscrits a distància o fora de l’establiment
mercantil, sigui quina en sigui la modalitat, en els quals
intervengui com a part un consumidor es consideren subscrits
en el lloc en què el consumidor té la residència habitual.
6. S’entén comesa en el territori de les Illes Balears la infracció
relativa als contractes de transport aeri quan el vol de què es
tracti tengui l’origen o la destinació a les Illes Balears i l’usuari
hi tengui la residència habitual.
Article 88
Mesures cautelars
1. L’òrgan competent per iniciar i resoldre el procediment pot
adoptar les mesures cautelars en la mateixa resolució d’iniciació
del procediment o durant la instrucció, sempre que es presenti
una situació de risc per a la salut o la seguretat dels consumidors
o es puguin lesionar els seus interessos econòmics i socials, i
sigui necessari per garantir l’eficàcia de la resolució que hi pot
recaure.
2. Es poden adoptar qualssevol de les mesures que preveu
l’article 73 d’aquesta llei.
3. Les mesures cautelars s’extingeixen amb l’eficàcia de la
resolució administrativa que posi fi al procediment.
Article 89
Procediment
1. La imposició de les sancions que preveu aquesta llei
requereix la tramitació d’un procediment en els termes prevists
legalment o reglamentàriament.
2. Els procediments sancionadors en matèria de consum s’han
de tramitar sempre de manera ordinària sense acudir a
procediments abreujats o simplificats.
3. El procediment s’ha de tramitar d’acord amb el que preveuen
aquesta llei i la normativa reglamentària de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears sobre procediment
sancionador.
4. El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa
en els procediments sancionadors en matèria de consum és d’un
any, amb independència de la naturalesa de la infracció. Aquest
termini comença a comptar des de la data de la resolució
d’iniciació i acaba amb la notificació o l’intent de notificació
justificat degudament de la resolució sancionadora. Una vegada
transcorregut aquest termini es produirà la caducitat del
procediment.

6. Les persones físiques o jurídiques que siguin presumptament
responsables dels fets que són constitutius d’una infracció
administrativa tenen la consideració d’interessades en els
procediments sancionadors que s’instrueixin en matèria de
consum.
7. En els procediments sancionadors s’han de garantir al
presumpte responsable, entre d’altres, els drets següents:
a) Ser notificat dels fets que se li imputin, de les infraccions
que aquests fets poden constituir i de les sancions que, si escau,
se li poden imposar, així com de la identitat de l’instructor, de
l’autoritat competent per imposar la sanció i de la norma que
atribueix aquesta competència.
b) Formular alAlegacions i utilitzar els mitjans de defensa
admesos per l’ordenament jurídic que siguin procedents.
c) La resta de drets reconeguts per la legislació estatal i
autonòmica que li sigui aplicable.
8. Si durant la informació reservada o en la tramitació del
procediment l’òrgan competent o l’instructor estima que hi ha
identitat de subjecte, fet i fonament entre la presumpta infracció
administrativa i una possible falta o delicte, s’ha de donar
trasllat de les actuacions al Ministeri Fiscal.
En aquest supòsit, com també quan es tengui coneixement
que s’està substanciant un procés penal en el qual es presenten
les circumstàncies enumerades en el paràgraf anterior, l’òrgan
competent per a la iniciació del procediment n’ha d’acordar la
suspensió i, si s’escau, la de l’eficàcia dels actes administratius
d’imposició de sanció, fins que es dicti la resolució judicial. Les
mesures administratives que s’hagin adoptat per salvaguardar la
salut i la seguretat de les persones s’han de mantenir fins que
l’autoritat judicial s’hi pronunciï.
En cap cas no s’ha de produir una doble sanció pels
mateixos fets i en funció dels mateixos interessos públics
protegits, si bé s’han d’exigir les altres responsabilitats que es
dedueixin d’altres fets o infraccions concurrents.
En tot cas els fets declarats provats per resolució judicial
penal ferma vinculen els òrgans administratius respecte dels
procediments sancionadors que substanciïn.
Article 90
Prescripció
1. Les infraccions en matèria de defensa del consumidor
qualificades com a molt greus prescriuen als sis anys; les greus,
als quatre anys; i les lleus, als dos anys. En els supòsits de
concurrència d’infraccions o d’infraccions connexes o
tramitades en un mateix procediment, el termini de prescripció
és el que correspon a la infracció més greu.
2. El termini de prescripció comença a comptar des del dia de
la comissió de la infracció i s’interromp en el moment en què es
notifiqui la resolució d’inici del procediment sancionador. Si
una vegada iniciat el procediment es paralitza més d’un mes per
una causa imputable a l’administració, s’ha de tornar a iniciar
íntegrament el còmput dels terminis de prescripció a partir de
l’endemà d’haver transcorregut aquest mes.
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3. A l’efecte del còmput del termini de prescripció s’han de
tenir en compte les regles següents per determinar la
consumació de la infracció:
a) La infracció s’entén comesa el dia d’acabament de
l’activitat o del darrer acte amb què la infracció està plenament
consumada.
b) En el cas d’una infracció continuada, el termini comença
a comptar des del dia en què es va dur a terme la darrera de les
accions típiques que s’hi inclouen.
c) En el cas d’una infracció permanent o una infracció
d’estat, el termini comença a comptar des que es posa fi a la
situació ilAlícita creada.
d) En el cas que els fets constitutius de la infracció siguin
desconeguts de manera general perquè hi manca qualsevol signe
extern, el termini s’ha de computar des que es manifesti.
4. Les sancions molt greus a què fa referència aquesta llei
prescriuen als sis anys; les greus, als quatre anys; i les lleus, als
dos, des que adquireixin fermesa en via administrativa.
5. La prescripció de les sancions s’ha d’interrompre en els
termes que preveu la Llei de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú.
TÍTOL V
COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES
Article 91
Coordinació de les competències
1. El Govern de les Illes Balears dirigeix la política de defensa
dels consumidors, exerceix la potestat reglamentària en la
matèria i ha de promoure la colAlaboració entre les
administracions en la consecució dels objectius que fixa aquesta
llei.
2. A l’efecte de coordinar l’actuació de les diverses
administracions públiques, s’hi poden establir acords que
permetin rendibilitzar els recursos humans i materials de què
disposen i fer efectiu i eficaç el control del compliment de la
normativa vigent.
3. La direcció general competent en matèria de consum ha de
coordinar els diversos òrgans de l’Administració de la
comunitat autònoma amb competències concurrents en matèria
de defensa dels consumidors, seguint la política general que
estableixi el govern autonòmic en aquesta matèria.

Article 92
Competències de l’Administració de la comunitat autònoma
de les Illes Balears
Correspon a les diverses conselleries de l’Administració de
la comunitat autònoma de les Illes Balears amb competència
sectorial en matèria de consum l’execució d’aquesta llei i de les
normes que la despleguen i la realització de les actuacions amb
subjecció als principis que la inspiren.
Article 93
Competències dels municipis
La comunitat autònoma de les Illes Balears pot delegar en
els municipis competències en matèria de consum, en els termes
que estableix la legislació de règim local.
Article 94
ColAlaboració interadministrativa
1. Les administracions públiques competents en matèria de
defensa dels consumidors han d’ajustar la seva actuació als
principis de colAlaboració, cooperació i lleialtat institucional,
d’acord amb les regles generals de les relacions
interadministratives.
2. Els consells insulars i els municipis han de proporcionar a
l’Administració de la comunitat autònoma la informació
necessària per a l’exercici de les seves competències.
3. L’Administració de la comunitat autònoma pot establir la
colAlaboració dels municipis en campanyes concretes de control
de productes o serveis.
Article 95
Deure de colAlaboració amb les administracions de consum
1. Les administracions de consum, en l’exercici de les seves
funcions, poden solAlicitar l’ajuda o la colAlaboració que sigui
necessària de qualsevol altra administració, autoritat o dels seus
agents, els quals la hi han de prestar, incloent-hi els pertanyents
als cossos i les forces de seguretat de l’Estat, d’acord amb la
seva normativa específica. A aquests efectes, poden solAlicitar
qualsevol informació que consti en registres de caràcter públic
o en bases de dades de les diferents administracions, les quals
els les han de facilitar sense cap cost.
2. Tots els òrgans i organismes pertanyents al sector públic,
incloent-hi les empreses públiques i les societats participades,
les empreses concessionàries de serveis públics, les
corporacions professionals i cambres de comerç, indústria i
navegació, les organitzacions empresarials i professionals i les
associacions de consumidors, han de colAlaborar amb les
administracions de consum en l’exercici de les seves funcions
de control i vigilància, i facilitar-los la informació i
documentació que els solAlicitin.
Disposició addicional única
Normativa supletòria
En tot allò que no preveuen aquesta llei i les normes que la
despleguin o complementin s’ha d’aplicar la legislació estatal en
matèria de consum.
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Disposició transitòria primera
Procediment sancionador
Mentre no s’aprovi un reglament específic de procediment
sancionador en matèria de consum, s’ha d’aplicar el general de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. En conseqüència, no
és aplicable en el territori d’aquesta comunitat autònoma el
Reial Decret 1398/1993, de 4 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament del procediment per a l’exercici de la potestat
sancionadora, en la instrucció dels procediments sancionadors
en matèria de consum.
Disposició transitòria segona
Règim transitori dels reglaments de desplegament
Fins que no es dugui a terme el desplegament reglamentari
necessari, s’han d’aplicar en aquesta comunitat autònoma els
reglaments estatals i autonòmics en la matèria. No obstant això,
el Reial Decret 1945/1983, de 22 de juny, sobre règim
sancionador en matèria de defensa del consumidor i producció
agroalimentària, només s’ha d’aplicar per al procediment de
presa de mostres de qualsevol producte o bé.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s’oposin al que disposa aquesta llei i, en concret, la Llei
1/1998, de 10 de març, de l’Estatut dels consumidors i usuaris
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Disposició final primera
Desplegament de la llei
S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
normes reglamentàries que siguin necessàries per al
desplegament d’aquesta llei.
Disposició final segona
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor als tres mesos d’haver-se publicat
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 15 de juliol de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.
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B)
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.
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, alhora,
garanteixi un model de desenvolupament equitatiu i
territorialment equilibrat.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la segona sessió
plenària extraordinària de dia 8 de juliol de 2014, aprovà la
Llei de modificació de la Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports
de les Illes Balears.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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”.
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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.

qual cosa els plans directors queden circumscrits a l’ordenació
interna de les instalAlacions i a tots els extrems concernents a
l’ús i la 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.

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
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.

IV

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.
III
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.
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.
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

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 n’assumeix les 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.
Aquesta modificació abasta també el 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.
Aquesta mesura té la seva base en la convenient participació
del promotor privat en l’instrument d’ús i gestió del port o la
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.
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.
VI
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.
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Article únic
Es modifica la Llei 10/2005, de 21 de juny, de Ports de
les Illes Balears, i s’hi incorporen nous articles, se’n 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.”
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 d’acord amb 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
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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.
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
dels 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.
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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
determinin, i amb independència de l’administració de
la qual depenguin els ports que en aquest pla general
s’incloguin.

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. L’aprovació definitiva correspon al Consell de Govern,
que ha d’aprovar el projecte mitjançant decret.
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.
6. L’article 8 passa a ser l’article 13 i així successivament, i es
renumera des d’aquest tot el text legal.
7. L’article 8, que passa a ser el 13, té la redacció següent:
“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 contigus 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. 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. A 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:
“Article 14
Procediment d’aprovació
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.
2. L’elaboració dels plans d’ús i gestió en els supòsits
restants correspon a Ports de les Illes Balears.
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.
4. L’aprovació definitiva correspon al conseller competent
en matèria de ports mitjançant ordre.”
9. A 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 a l’article 11.1 i 11.3, que passen a ser
l’article 16.1 i 16.3, al “Pla director” ho són al “Pla d’ús i
gestió”.
11. Se substitueix a l’article 12.3, que passa a ser l’article 17.3,
la referència als “plans directors” per “Pla general de ports i
plans d’ús i gestió”.
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12. L’article 16.3 passa a ser el 21.3 i a tenir la redacció
següent:
“Article 21
Iniciativa
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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:

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 resultant, 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.”

16. A 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”.

13. L’article 17 passa a ser l’article 22 i queda redactat com
segueix:

17. L’article 26 passa a ser l’article 31 i queda redactat de la
manera següent:

“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.”

“e) Elevar al Consell de Govern la proposta del Pla
general de ports perquè l’aprovi.”

“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
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normativa de funció pública de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

23. L’article 64 passa a ser l’article 69, amb un nou punt en el
contingut:

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.

“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.”

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 en 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. Es modifica l’article 59, que passa a ser l’article 64. Allà on
diu “... per un període màxim de tres anys...” hi ha de dir “... per
un període màxim de quatre anys...”.
22. Es modifica l’article 63.1.e), que passa a ser l’article 68.1.e),
amb la redacció següent:
“e) La implantació efectiva de mesures de control i
qualitat mediambiental.”

24. 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.”
25. 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.”
26. 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 els trenta-cinc anys conforme
a l’establert en la legislació estatal vigent en matèria de
costes.”
27. 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”.
28. 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.
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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.”
29. 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, d’acord amb
allò que estableixin les condicions de la concessió.
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.”
30. 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.”
31. S’addiciona un segon paràgraf al punt 3 de l’article 83, que
passa a ser l’article 88, amb la redacció següent:
“El plec de condicions generals del concurs haurà
d’establir els criteris i barems segons els quals es podrà
exercir el dret de tempteig, d’acord amb la defensa de
l’interès general.”
32. 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.”

10321

33. 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.”
34. L'apartat b) del punt 2 de l'article 110, que passa a ser
l’article 115, passa a tenir la següent redacció:
“b) Les embarcacions, els vehicles i els objectes que
estiguin més de sis mesos en la zona de servei del port sense
cap activitat apreciable exteriorment o sense que els seus
titulars hagin abonat les taxes o tarifes corresponents.”
35. El punt 3 de l'article 110, que passa a ser l’article 115, passa
a tenir la següent redacció:
“3. La declaració d'abandonament exigirà la tramitació del
procediment següent:
a) S'ha d’incoar d'ofici o a instàncies del concessionari
per acord de la Vicepresidència Executiva de Ports de les
Illes Balears.
b) Anteriorment a l'acord d'incoació, l'òrgan competent
de Ports ha d'emetre informe amb les circumstàncies del cas
concret per determinar la concurrència de les causes
previstes en aquesta llei. En el cas de concessions, les
esmentades circumstàncies han de ser concretades pel
concessionari.
c) L'acord s’ha de notificar al propietari titular, a
l’armador o al consignatari o, si procedeix, s’ha de publicar
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en el tauler
d'anuncis del port, la dàrsena o la instalAlació marítima. En
l'esmentat acord s'ha d’indicar a l'interessat que disposa d'un
termini de quinze dies per efectuar alAlegacions i proposar la
pràctica de totes les proves que consideri convenient.
d) L'òrgan instructor del procediment de Ports de les
Illes Balears podrà solAlicitar els informes que consideri
necessaris per a la resolució del procediment.
e) La resolució del procediment de declaració
d'abandonament d'embarcacions, vehicles i objectes, tant als
ports de gestió directa com als concessionats, correspon al
vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears.
f) De la resolució d'inici del procediment i de la
resolució de la declaració d'abandonament s’informarà el
Consell d'Administració de Ports de les Illes Balears.”
36. El punt 4 de l'article 110, que passa a ser l’article 115, passa
a tenir la següent redacció:
“4. Una vegada declarat l'abandonament, s’ha de procedir a
la venda del bé en subhasta pública si de la seva valoració
per pèrit es desprèn que manté valor econòmic, llevat que
sigui procedent la seva destrucció. La quantitat que
s'obtingui per l'alienació, el desballestament o la destrucció
dels objectes, vehicles o materials abandonats, una vegada
deduïdes les despeses originades i els deutes existents, ha de
quedar a disposició de qui n’acrediti la titularitat o la
legítima possessió, durant el termini d'un any.”
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37. S'afegeix un nou punt 4 a l'article 112, que passa a ser
l’article 117, amb el següent text:

proporcionalment a les dimensions d’ocupació de
cadascuna, sota la coordinació de Ports de les Illes Balears.”

“4. Les mesures fixades en els apartats anteriors seran també
d'aplicació en les concessions de gestió indirecta.”

41. S'afegeix una nova disposició addicional amb el següent
text:

38. Es modifica la disposició addicional cinquena, que queda
redactada de la manera següent:

“Disposició addicional vuitena
Règim dels terminis de les concessions per a la construcció
o l’explotació de ports, dàrsenes, marines i instalAlacions
nauticoesportives i recreatives

“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.”
39. Se suprimeix la disposició addicional sisena.
40. 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 d’una 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 d’aquesta llei.
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

1. Els concessionaris de concessions per a la construcció o
l’explotació de ports, dàrsenes, marines i instalAlacions
nauticoesportives i recreatives que, a l'entrada en vigor de la
Llei 10/2005, de 21 de juny, de ports de les Illes Balears,
s'haguessin adaptat, en virtut del que s’estableix en la seva
disposició transitòria quarta, podran solAlicitar, en el termini
d'un any des de l'entrada en vigor d'aquesta disposició
addicional, que el seu termini de concessió sigui fins a
trenta-cinc anys comptadors des de l'atorgament de la nova
concessió ja adaptada.
2. El termini de la concessió de fins a trenta-cinc anys serà
també d'aplicació per a aquelles concessions per a la
construcció o l’explotació de ports, dàrsenes, marines i
instalAlacions nauticoesportives i recreatives que, sent
anteriors a l'entrada en vigor de la Llei 10/2005 i havent
solAlicitat en termini la possibilitat d'adaptació, finalment
s'adaptin en aplicació de la disposició transitòria quarta de
l'esmentat text legal.
3. El termini de la concessió per a aquelles atorgades d'acord
amb la Llei 10/2005 podran solAlicitar que el seu termini de
concessió sigui de fins a trenta-cinc anys, comptadors des de
l'inici del títol concessional després de la solAlicitud prèvia
en tal sentit del concessionari, en el termini d'un any des de
l'entrada en vigor d'aquesta disposició addicional.
4. En tots els supòsits dels apartats anteriors el cànon s’ha de
calcular o actualitzar tenint en compte el període resultant de
la concessió.
5. Ports de les Illes Balears només podrà denegar les
solAlicituds dels apartats anteriors per raons d'interès públic
degudament motivades.”
42. Es modifica la disposició transitòria segona en el sentit de
substituir “Mentre no entrin en vigor els plans directors dels
ports,...” per “Mentre no entri en vigor el Pla general de ports de
les Illes Balears,...”.
43. 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 transitòria. 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.”
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44. 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 adscrits les
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.”
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.
A la seu del Parlament, a 15 de juliol de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.
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C)
LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA LA LLEI 3/2006,
DE 30 DE MARÇ, DE GESTIÓ D’EMERGÈNCIES DE
LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L’article 31.11 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears,
amb la redacció de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, disposa
que correspon a la comunitat autònoma la competència de
desenvolupament legislatiu i execució en matèria de protecció
civil i emergències. Es deixa endarrere la consideració anterior,
amb la qual la protecció civil només era una competència
executiva de la comunitat autònoma, la qual cosa suposa un
grau més alt d’assumpció de responsabilitat autonòmica en la
matèria.
Des que es va publicar la Llei 3/2006, de 30 de març, de
gestió d’emergències de les Illes Balears, s’han produït una
sèrie de fets que recomanen modificar-la puntualment i
harmonitzar-la amb la resta del cos normatiu del precepte que
fa referència a la xarxa de telecomunicacions autonòmica.
La coordinació de les emergències i la capacitat d’integració
recíproca dels recursos són uns dels principis bàsics del sistema
públic de protecció civil i gestió d’emergències reconeguts tant
en la legislació bàsica estatal com en l’específica de la nostra
comunitat autònoma. Aquests principis han de regir en totes les
relacions entre les administracions implicades i entre aquestes
administracions i el sector privat.
Dins aquest sistema inspirat en la coordinació i la integració
de mitjans i recursos, el Govern de les Illes Balears ha de
garantir la disponibilitat permanent d’un sistema d’emergències
integrat per tots els serveis d’urgències i emergències, públics
i privats, de la nostra comunitat autònoma, sigui quina sigui
l’administració o l’entitat de pertinença. Així mateix, en els
casos d’activació de plans territorials o especials d’emergències,
també el Govern té l’obligació de garantir el compliment d’una
sèrie de mesures d’emergències, prestacions personals,
mobilització de mitjans i recursos disponibles, així com de
difondre requeriments, ordres i instruccions que necessiten un
sol canal de transmissió.

Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la tercera sessió
plenària extraordinària de dia 8 de juliol de 2014, aprovà la
Llei per la qual es modifica la Llei 3/2006, de 30 de març, de
gestió d'emergències de les Illes Balears.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

L’article 7.7 de la Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació
d’emergències de les Illes Balears, fixa la funció de coordinació
de les emergències com a competència del Govern de la
comunitat autònoma, i en concret, d’acord amb l’article 23.2
d’aquesta llei, mitjançant la conselleria competent en la matèria,
li correspon “assegurar” la coordinació adequada de les
intervencions en les emergències.
La Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d’emergències de
les Illes Balears, norma objecte de la reforma, també assigna
com a funcions específiques de la conselleria competent en
matèria d’emergències “propiciar l’homogeneïtzació dels
diferents serveis” -article 39.1.c)-, “coordinar les actuacions
dels diferents serveis d’emergències” -article 39.1.f)- i “exercir
la superior direcció i la coordinació efectiva de les accions i dels
mitjans d’execució dels plans de protecció civil” -article 42.3.j).
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Aquest deure de coordinació es veu reflectit principalment
en els punts 4 i 5 de l’article 40 de la Llei 3/2006, de gestió
d’emergències de les Illes Balears, amb la gestió integrada de
les emergències, a través del Sistema d’Emergències de les Illes
Balears (SEIB-112). Aquest precepte obliga a unificar els
sistemes de gestió d’informació de la demanda amb la
plataforma tecnològica i de telecomunicacions autonòmica
gestionada directament per la conselleria competent en matèria
d’emergències.
La disposició transitòria primera de la Llei de gestió
d’emergències establia un termini màxim d’un any perquè tots
i cadascun dels organismes i les entitats afectats per la
coordinació efectiva dels serveis d’emergències i urgències
s’integrassin en la plataforma tecnològica i de
telecomunicacions del SEIB-112, la qual cosa no ha passat.
L’avanç en la implantació de xarxes telemàtiques i de
telecomunicacions integrades ha fet possible que, des que es va
publicar la Llei 3/2006 fins avui, l’accessibilitat a aquestes
tecnologies de la informació sigui una realitat operativa i no un
desitjable model per aconseguir.
L’adopció per part de les administracions de la tecnologia
TETRA (Terrestrial Trunked Radio en anglès), que és un
estàndard definit per l’Institut Europeu d’Estàndards de
Telecomunicació (ETSI en anglès), pretén racionalitzar i
simplificar la realitat de les telecomunicacions existent en el
territori de la Unió Europea. Aquest estàndard defineix un
sistema mòbil digital de ràdio amb l’objecte d’unificar diverses
alternatives d’interfícies de ràdio digitals per comunicar-se entre
els serveis d’emergències, sector de la seguretat pública en què
les característiques de seguretat, fiabilitat, interoperabilitat i
costs són un requeriment bàsic de funcionament.
L’article 5 de la Llei de gestió d’emergències estableix una
sèrie de principis del sistema públic de gestió d’emergències i
protecció civil, dins els quals es preveu la garantia de
disponibilitat permanent d’un sistema de gestió d’emergències
a les Illes Balears integrat per tots els serveis d’urgències i
emergències públics i privats de la comunitat autònoma de les
Illes Balears.
Com a complement d’aquesta integració, el Govern de les
Illes Balears (mitjançant l’empresa pública Multimèdia) ha
treballat en la creació d’una xarxa digital de comunicacions
mòbils “tetra IB” tècnicament més avançada, segura i eficient.
En coherència amb tot el que s’ha exposat, s’afegeix un
apartat 4 a l’article 5 per establir l’obligatorietat de la integració
dels diversos serveis d’emergències de les Illes Balears dins el
sistema de comunicacions únic del Govern de les Illes Balears,
que es farà d’acord amb la forma que s’estableixi
reglamentàriament.

Article únic
S’afegeix un nou apartat a l’article 5, l’apartat 4, amb el
contingut següent:
"4. L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, a través de l’òrgan competent, establirà en tot el
territori una xarxa de telecomunicacions pròpia i única per
a l’ús dels serveis d’urgències i emergències en la qual
s’integraran tots els serveis, les entitats i els organismes
públics de la comunitat autònoma amb funcions
relacionades amb aquesta matèria. Així mateix
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears vetllarà perquè hi hagi uns nivells de cobertura de
xarxa adequats i suficients, principalment a les zones de
major afluència de població.
La colAlaboració, l’homogeneïtzació o la integració dels
serveis i grups de comunicacions d’urgències i emergències,
sigui quina sigui l’administració de pertinença, serà dirigida
per l’administració autonòmica sense perjudici de les
competències de cada administració intervinent.
La conselleria competent en matèria d’emergències
identificarà, proposarà i administrarà els grups de
comunicacions que s’utilitzaran en la gestió de les
emergències i establirà els protocols operatius entre les
entitats o els organismes que hi intervenguin en cada cas.
La integració en un sistema únic d’emergències i
urgències a les Illes Balears serà obligatòria per a tots els
organismes i operadors en les nostres illes, tot respectant les
competències de cada administració."
Disposició final única
Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 15 de juliol de 2014.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ
3.1. PROJECTES DE LLEI
Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 15 de juliol de 2014, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de llei RGE núm. 7062/14, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
Així mateix, la Mesa acorda d'atendre la atendre la petició
de tramitació pel procediment d’urgència, 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
de 8 dies i que es tramitin davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.
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Igualment, conformement amb l’establert a l’article 66.2
del Reglament de la cambra i a l’article 45.4 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, acorda de convocar sessions
parlamentàries extraordinàries, la data de les quals es fixaran
oportunament, per a l’estudi, la tramitació i l’aprovació, si
pertoca, del projecte de llei esmentat; i, consegüentment,
habilitar els dies necessaris per tal que es pugui procedir a
aquesta tramitació.
Finalment, conformement amb l’establert a l’article 67.2
del Reglament de la cambra, 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
de què es tracta.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,
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Des de l'aprovació del Text refós esmentat, s'han produït
diverses reformes normatives en l'àmbit de la Unió Europea i de
l'Estat espanyol que han afectat gairebé totes les vessants
pròpies de la legislació de finances, és a dir, la matèria
financera, la pressupostària i la comptable, i que, en essència,
han tractat de donar una resposta legal a l'impacte en les
finances de les administracions públiques inherent a la crisi
econòmica i financera que es va iniciar l'any 2007, la qual va
posar de manifest la insuficiència dels mecanismes de disciplina
que contenia la legislació vigent aleshores en matèria financera
i d'estabilitat pressupostària.
En aquest sentit, l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera han esdevingut peces clau per a la confiança en
l'economia, i resulten fonamentals per impulsar el creixement
sostenible i la creació estable de llocs de treball. Per això, i amb
la finalitat de dotar de la màxima credibilitat la política
d'estabilitat pressupostària, el setembre de 2011 es va reformar
l'article 135 de la Constitució Espanyola, de manera que la
norma suprema del nostre ordenament jurídic ja establís unes
regles fiscals limitadores del dèficit públic estructural i del
volum de deute públic, en el marc de les normes de la Unió
Europea vigents en aquest àmbit.

CERTIFIC:
Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 4 de juliol de
2014, adoptà, entre d'altres, l'Acord següent:
11. Acord d'aprovació del Projecte de llei de finances de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
La Llei 1/ 1986, de 5 de febrer, de finances de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, va complir la missió codificadora
del sistema financer de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i aportà un grau de flexibilitat i dinamisme compatible
amb les exigències bàsiques de tot l'ordenament jurídic.
L'harmonització entre legalitat i eficàcia va ser la finalitat
prioritària d'aquesta llei, de manera que, sense minvar els
controls necessaris exigits pel caràcter públic dels ingressos, se
satisfessin les exigències de celeritat i eficàcia que demanava la
tasca quotidiana de la Hisenda pública. Amb aquesta llei es
va establir un marc unitari de legislació pròpia, amb prou bases
per a l'exercici de l'activitat economicofinancera i per a
l'administració de la Hisenda pública de la comunitat autònoma,
sens perjudici del desplegament reglamentari posterior, per tal
d'establir un cos normatiu prou complet, clar i homogeni.
Posteriorment, mitjançant el Decret legislatiu 1/ 2005, de 24
de juny, es va aprovar el Text refós de la Llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit, el
llarg temps transcorregut des de l'aprovació de la Llei 1/1986 va
posar de manifest la necessitat d'unificaren un únic text legal les
successives alteracions que havia experimentat la Llei, tant les
que consistien en una modificació expressa dels seus preceptes,
com aquelles altres que, de manera inequívoca, es deduïen
d'altres normes de rang legal aprovades pel Parlament de les
Illes Balears i que, materialment, n'afectaven el contingut, com
ara, principalment, les disposicions de caràcter permanent
contingudes en les diverses lleis de pressuposts generals de la
comunitat autònoma aprovades a partir de l'any 1986.

Per complir plenament el mandat constitucional de desplegar
el nou article 135 esmentat, es va aprovar la Llei orgànica
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, amb tres objectius fonamentals: primer, garantir la
sostenibilitat financera de totes les administracions públiques;
segon, enfortir la confiança en l'estabilitat de l'economia
espanyola; i tercer, reforçar el compromís d'Espanya amb la
Unió Europea en matèria d'estabilitat pressupostària. La Llei
orgànica 2/2012 ha estat modificada per la Llei orgànica 4/2012,
de 28 de setembre, i per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic,
amb la qual s'amplia l'abast del principi de sostenibilitat
financera, que ara també inclou el control del deute comercial,
amb la finalitat d'evitar que es posin en risc, a mitjan termini,
l'estabilitat pressupostària i la sostenibilitat de les finances
públiques.
L'aplicació efectiva d'aquestes mesures legals de caràcter
general en l'àmbit de la nostra comunitat autònoma requereix
canvis importants i urgents en la regulació de la Llei de finances
vigent, amb la finalitat d'intensificar el rigor i la disciplina
pressupostària i financera de la comunitat autònoma; d'ampliar
les obligacions d'informació i, en general, la transparència de les
finances públiques, i de reforçar el control de la tresoreria, a fi
d'atendre adequadament els venciments del deute financer i del
deute comercial.
Així mateix, cal ampliar l'àmbit d'aplicació de la Llei de
finances perquè no se centri únicament en la Hisenda pública de
la comunitat autònoma, això és, en la regulació dels drets i les
obligacions de titularitat de la l'Administració de la comunitat
autònoma i dels seus organi smes autònoms, sinó que reguli
també l'activitat economicofinancera de totes les entitats que
integren el sector públic autonòmic, en el marc de les previsions
generals que conté la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears. D'aquesta manera, la regulació dels pressuposts
generals, del control intern de l'activitat economicofinancera i
de la comptabilitat de totes aquestes entitats, i també la de
determinats aspectes de la tresoreria i, particularment, la de
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l'endeutament, formen part de l'abast normatiu d'aquesta nova
llei.
D'acord amb aquests paràmetres delimitadors de l'abast que
ha de nodrir l'àmbit subjectiu i objectiu d'una llei de finances
moderna, s'ha elaborat aquest Projecte de ll ei, que consta de
147 artides, distribuïts en un títol preliminar i sis títols, tres
disposicions addicionals, una disposició derogatòria i sis
disposicions finals.

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, el qual 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.

Pel que fa al contingut del Projecte de llei, es manté, en
línies generals, l'estructura de la Llei 1/1986 anterior, llevat de
les normes relatives a l'endeutament, les quals s'incorporen al
títol corresponent a la Tresoreria, i no, com abans, al títol
preliminar, tot això de la manera que s'indica, per a cada un dels
títols corresponents, en l'exposició de motius que forma part del
projecte de llei.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que el Projecte de llei esmentat es tramiti pel
procediment d'urgència, d'acord amb el que disposa l'article 100
del Reglament de la cambra, pels motius que s'indiquen al final
de la part expositiva d'aquest acord, dels quals es desprèn la
necessitat que la legislació de finances s'adapti al més aviat
possible a la Llei orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, i a la resta de normativa
estatal i, per tant, que la llei s'aprovi durant aquesta legislatura.

La disposició addicional primera del projecte de llei
trasllada a l'àmbit autonòmic la previsió general que conté la
disposició addicional segona de la Llei orgànica 2/2012 -segons
la redacció que en fa la Llei orgànica 9/2013- sobre la
responsabilitat per incompliment de normes de dret de la Unió
Europea, mentre que les altres dues disposicions addicionals es
limiten a incorporar diverses normes d'estil, en matèria de
gènere en les denominacions, la segona, i respecte de les
referències normatives a lleis de finances anteriors, la tercera.

Quart. SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears, de
conformitat amb el que disposen l'article 45.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears i l'article 66.2 del Reglament
de la cambra, la convocatòria de sessions extraordinàries, en
l'ordre del dia de les quals es proposa que s'inclogui, d'acord
amb els criteris d'ordenació que fixin els òrgans de la cambra,
la tramitació -en les fases del procediment que pertoquin- i
l'aprovació, si escau, del Projecte de llei de finances de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Pel que fa a les disposicions finals, es proposen
modificacions d'altres lleis per harmonitzar-les i adaptar-les a la
nova legislació, i s'insta l'aprovació d'un nou pla general de
comptabilitat pública de la comunitat autònoma que s'adapti al
pla general de comptabilitat pública aprovat per l'Estat, el qual
constitueix un pla marc per a totes les administracions
públiques.

Cinquè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que, tal com estableix l'article 97.2 del Reglament de la
cambra, habiliti els dies necessaris a fi de possibilitar que es
facin les sessions extraordinàries esmentades en el punt anterior.

Així mateix i per tal que l'entrada en vigor de la llei
coincideixi amb uns nous pressuposts generals, es preveu que
comenci a vigir l'1 de gener de 2016, coincidint, doncs, amb els
primers pressuposts que s'aprovin després que s'aprovi la llei,
sens perjudici de les normes relatives a la liquidació dels
pressuposts i al compte general, les quals no s'han d'aplicar fins
el tancament de l'exercici pressupostari de 2016, a fi d'alinear el
nou règim jurídic d'aquests estats amb el règim propi d'uns
pressuposts ja aprovats d'acord amb la nova llei.

Sisè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears,
a l'empara del que preveu l'article 67.2 del Reglament de la
cambra, que habiliti els dilluns i els dissabtes per a la tramitació
de l'assumpte inclòs a l'ordre del dia esmentat anteriorment. "
I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,
expedesc aquest certificat amb el vistiplau del president.
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.
A)

Aquestes previsions parteixen de la base que la llei
s'aprovarà els primers mesos de l'any 2015, això és, abans de
l'acabament de la legislatura actual, de manera que l'adaptació
de la legislació de finances de la comunitat autònoma a la
normativa estatal bàsica esmentada abans pugui ser efectiva i
plena, almenys, l'exercici de 2016.

PROJECTE DE LLEI DE FINANCES DE LA
COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS

Atès tot això, a proposta del conseller d'Hisenda
Pressuposts, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

La Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, va complir la missió
codificadora del sistema financer de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears i aportà un grau de flexibilitat i dinamisme
compatible amb les exigències bàsiques de tot l’ordenament
jurídic. L’harmonització entre legalitat i eficàcia va ser la
finalitat prioritària d’aquesta Llei, de manera que, sense minvar
els controls necessaris exigits pel caràcter públic dels ingressos,
se satisfessin les exigències de celeritat i eficàcia que demanava
la tasca quotidiana de la Hisenda pública. Amb aquesta Llei es
va establir un marc unitari de legislació pròpia, amb prou bases
per a l’exercici de l’activitat economicofinancera i per a

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
I
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l’administració de la Hisenda pública de la Comunitat
Autònoma, sens perjudici del desplegament reglamentari
posterior, per tal d’establir un cos normatiu prou complet, clar
i homogeni.
Posteriorment, mitjançant el Decret legislatiu 1/2005, de 24
de juny, es va aprovar el Text refós de la Llei de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears. En aquest sentit, el
llarg temps transcorregut des de l’aprovació de la Llei 1/1986 va
posar de manifest la necessitat d’unificar en un únic text legal
les successives alteracions que havia experimentat la Llei, tant
les que consistien en una modificació expressa dels seus
preceptes, com aquelles altres que, de manera inequívoca, es
deduïen d’altres normes de rang legal aprovades pel Parlament
de les Illes Balears i que, materialment, n’afectaven el
contingut, com ara, principalment, les disposicions de caràcter
permanent contingudes en les diverses lleis de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma aprovades a partir de l’any
1986.
Des de l’aprovació del Text refós esmentat, s’han produït
diverses reformes normatives en l’àmbit de la Unió Europea i de
l’Estat espanyol que han afectat gairebé totes les vessants
pròpies de la legislació de finances, és a dir, la matèria
financera, la pressupostària i la comptable, i que, en essència,
han tractat de donar una resposta legal a l’impacte en les
finances de les administracions públiques inherent a la crisi
econòmica i financera que es va iniciar l’any 2007, la qual va
posar de manifest la insuficiència dels mecanismes de disciplina
que contenia la legislació vigent aleshores en matèria financera
i d’estabilitat pressupostària.
En aquest sentit, l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat
financera han esdevingut peces clau per a la confiança en
l’economia, i resulten fonamentals per impulsar el creixement
sostenible i la creació estable de llocs de treball. Per això, i amb
la finalitat de dotar de la màxima credibilitat la política
d’estabilitat pressupostària, el setembre del 2011 es va reformar
l’article 135 de la Constitució espanyola, de manera que la
norma suprema del nostre ordenament jurídic ja establís unes
regles fiscals limitadores del dèficit públic estructural i del
volum de deute públic, en el marc de les normes de la Unió
Europea vigents en aquest àmbit.
Per complir plenament el mandat constitucional de desplegar el
nou article 135 esmentat, es va aprovar la Llei orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, amb tres objectius fonamentals: primer, garantir la
sostenibilitat financera de totes les administracions públiques;
segon, enfortir la confiança en l’estabilitat de l’economia
espanyola, i tercer, reforçar el compromís d’Espanya amb la
Unió Europea en matèria d’estabilitat pressupostària. La Llei
orgànica 2/2012 ha estat modificada per la Llei orgànica 4/2012,
de 28 de setembre, i per la Llei orgànica 9/2013, de 20 de
desembre, de control del deute comercial en el sector públic,
amb la qual s’amplia l’abast del principi de sostenibilitat
financera, que ara també inclou el control del deute comercial,
amb la finalitat d’evitar que es posin en risc, a mitjà termini,
l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat de les finances
públiques.
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Concretament, i pel que fa a les noves normes de protecció
del deute comercial, cal destacar l’obligació de les
administracions públiques de fer públic el període mitjà de
pagament a proveïdors, i també la necessitat d’incloure en els
plans de tresoreria la informació relativa a aquests pagaments,
de manera que la gestió de la tresoreria s’alineï amb els terminis
màxims de pagament a aquests proveïdors que estableixen la
legislació de contractes del sector públic i la legislació en
matèria de morositat comercial. En aquest darrer sentit, la
legislació estatal més moderna preveu tot un seguit de mesures
de prevenció, de correcció i coercitives que s’han d’aplicar en
els casos en què es detectin períodes mitjans de pagament que
superin els límits permesos, com ara la quantificació en el pla de
tresoreria de les mesures de reducció de la despesa o d’augment
dels ingressos que s’han d’adoptar per reduir el període mitjà de
pagament a proveïdors; la determinació de l’import concret dels
recursos que s’han de destinar al pagament a proveïdors, o, fins
i tot, la possibilitat de retenir els recursos dels règims de
finançament autonòmic aplicables, de manera que, en darrera
instància, el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques
efectuï directament el pagament als proveïdors.
II
L’aplicació efectiva d’aquestes mesures legals de caràcter
general en l’àmbit de la nostra Comunitat Autònoma requereix
canvis importants en la regulació de la Llei de finances vigent,
amb la finalitat d’intensificar el rigor i la disciplina
pressupostària i financera de la Comunitat Autònoma; d’ampliar
les obligacions d’informació i, en general, la transparència de
les finances públiques, i de reforçar el control de la tresoreria,
a fi d’atendre adequadament els venciments del deute financer
i del deute comercial.
Així mateix, cal ampliar l’àmbit d’aplicació de la Llei de
finances perquè no se centri únicament en la Hisenda pública de
la Comunitat Autònoma, això és, en la regulació dels drets i les
obligacions de titularitat de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i dels seus organismes autònoms, sinó que reguli
també l’activitat economicofinancera de totes les entitats que
integren el sector públic autonòmic, en el marc de les previsions
generals que conté la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears. D’aquesta manera, la regulació dels pressuposts
generals, del control intern de l’activitat economicofinancera i
de la comptabilitat de totes aquestes entitats, i també la de
determinats aspectes de la tresoreria i, particularment, la de
l’endeutament, formen part de l’abast normatiu d’aquesta nova
Llei, a les quals s’estén, fins i tot, la regulació de les
responsabilitats que s’hi preveuen en aquest àmbit d’activitat.
En particular, la nova Llei inclou expressament la
Universitat de les Illes Balears, com a entitat instrumental de la
Comunitat Autònoma en la prestació del servei públic
d’educació superior, la qual, per tant, ha d’aplicar les
disposicions substantives que l’afecten, sens perjudici de
l’autonomia organitzativa d’aquest ens que recull la normativa
estatal i autonòmica vigent. En la mateixa línia, i en el marc del
que ja preveu la disposició addicional primera de la Llei 7/2010
esmentada abans, la nova Llei de finances també és aplicable,
en tots els aspectes en què així es prevegi expressament, a la
resta d’entitats que, malgrat que no formen part del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en
sentit estricte, s’han d’incloure en el sector d’administracions
públiques de la Comunitat Autònoma per aplicació de les regles
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del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals a què es
refereix la Llei orgànica 2/2012, i també a les entitats amb
participació íntegra o majoritària de diferents administracions
públiques i no integrades en el sector públic de cap
administració territorial matriu en les quals l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tengui, directament
o per mitjà d’ens instrumentals, la participació major.

El títol I delimita la Hisenda pública de la Comunitat
Autònoma i regula els drets -en el capítol I- i les obligacions -en
el capítol II- que en constitueixen l’objecte, llevat dels drets
derivats de relacions jurídiques de dret privat, els quals s’han de
regir pel dret comú. Al seu torn, el capítol III d’aquest títol fixa
el règim de revisió dels actes en via economicoadministrativa,
de la mateixa manera que ja preveia la Llei de finances anterior.

III

Doncs bé, en l’àmbit de la Hisenda pública en sentit estricte,
es manté la norma tradicional d’acord amb la qual només
integren aquesta Hisenda l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i els seus organismes autònoms,
sens perjudici dels beneficis fiscals i les prerrogatives que, per
raó de la seva naturalesa, tenguin altres entitats de dret públic
distintes dels organismes autònoms -i, per això, no integrades
formalment en la Hisenda pública autonòmica-, d’acord amb les
lleis aplicables.

D’acord amb aquests paràmetres delimitadors de l’abast que
ha de nodrir l’àmbit subjectiu i objectiu d’una llei de finances
moderna, s’aprova aquesta Llei, que consta de 147 articles,
distribuïts en un títol preliminar i sis títols, tres disposicions
addicionals, una disposició derogatòria i sis disposicions finals.
Pel que fa al contingut de la Llei, es manté, en línies
generals, l’estructura de la Llei 1/1986 anterior, amb excepció
de les normes relatives a l’endeutament, les quals s’incorporen
al títol corresponent a la Tresoreria, i no, com abans, al títol
preliminar.
Així, doncs, en el capítol I del títol preliminar de la nova
Llei, relatiu a les disposicions generals, es defineixen l’objecte
i l’àmbit d’aplicació de la Llei, en els termes indicats abans, i es
posa un èmfasi especial en els principis d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera, com a principis
rectors de l’activitat economicofinancera, i també en els
principis estrictament pressupostaris, entre els quals s’han de
destacar els nous principis de prudència i de transparència. En
aquest darrer sentit, la transparència en la gestió de les finances
públiques es fa palesa al llarg de tot l’articulat de la Llei, amb
mesures de publicitat general que incideixen en el coneixement
efectiu dels comptes públics, com ara en l’àmbit de la
planificació de la tresoreria i, més concretament, en l’aspecte
relatiu al període mitjà de pagament als proveïdors, però també
en el coneixement del compte general de la Comunitat
Autònoma i, en general, de tota la informació que s’ha de
trametre al Parlament de les Illes Balears, la qual es pot fer
extensiva al públic en general en els termes que s’hi preveuen
amb aquesta finalitat, i també tota la informació que conté la
legislació més recent en matèria de publicitat activa.
Així mateix, en el capítol II d’aquest títol es delimiten les
principals competències en l’ordenació i el desenvolupament de
les funcions normatives i d’execució relatives a les matèries
objecte de la Llei, i que corresponen al Parlament de les Illes
Balears, al Consell de Govern, al conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts i a la resta de consellers, d’una
banda, i a les entitats instrumentals integrants del sector públic
autonòmic, d’una altra, tenint en compte, a més, les diferències
que, en aquest àmbit i per raó de la seva naturalesa, hi ha entre
les entitats que formen part del sector públic administratiu sotmeses estrictament al principi de legalitat pressupostària- i
les que formen part dels sectors públics empresarial i
fundacional.

En aquest darrer sentit, no s’ha d’oblidar que totes les
entitats de dret públic poden ser titulars d’ingressos de dret
públic, com ara les taxes o els preus públics, la recaptació dels
quals es pot exigir pel procediment administratiu de
constrenyiment. Així mateix, aquestes entitats també poden ser
titulars de béns patrimonials el rendiment dels quals o el
producte de l’alienació dels quals estiguin afectats a una
determinada finalitat pública, o de valors representatius del
capital de societats mercantils públiques que executin polítiques
públiques o prestin serveis d’interès econòmic general, de
manera que tots aquests recursos i drets -formin part o no en
formin de la Hisenda pública en sentit estricte- es poden
beneficiar del règim d’inembargabilitat que es preveu
expressament en la Llei, d’una manera anàloga a la que
estableix la Llei general pressupostària estatal vigent.
Dit això, i pel que fa als drets de crèdit a favor de la Hisenda
pública -i de la resta d’entitats de dret públic-, s’hi preveuen els
procediments administratius aplicables, d’acord amb la
legislació bàsica estatal i, en general, el règim jurídic propi dels
tributs i de la resta d’ingressos de dret públic, i es redueixen els
terminis de prescripció de cinc anys a quatre anys, en la mateixa
línia que l’actual Llei general pressupostària estatal, a fi
d’unificar els terminis corresponents als tributs amb els
establerts, fins ara, per a la resta d’ingressos de dret públic sense
legislació específica.
També es regula amb més detall la cessió dels drets de crèdit
-que té un caràcter excepcional en l’àmbit de la Hisenda
pública-, i l’extinció d’aquests crèdits, per compensació, amb
les obligacions de la mateixa Hisenda pública autonòmica, i
s’estableixen normes particulars en aquest àmbit per a les
relacions internes entre l’Administració de la Comunitat
Autònoma i les seves entitats instrumentals, tot això amb la
intenció de facilitar en darrera instància que les entitats que
integren el sector públic autonòmic compleixin efectivament les
relacions jurídiques amb terceres persones de les quals es
deriven drets i obligacions recíproques.
En matèria d’obligacions, es redueixen també els terminis de
prescripció a quatre anys, i es mantenen els trets essencials de
la regulació vigent en matèria d’interessos de demora; d’altra
banda, s’estableix que no són exigibles interessos a càrrec de la
Hisenda de la Comunitat Autònoma per raó de les obligacions
reconegudes que portin causa d’aportacions o transferències a
favor d’entitats instrumentals integrants del sector públic
autonòmic.
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Per acabar aquest bloc, la Llei preveu l’aplicació supletòria
de les normes reguladores del règim jurídic dels drets i les
obligacions de la Hisenda pública a totes les entitats
instrumentals de dret públic a les quals aquestes normes no
siguin aplicables directament, sempre que, evidentment, es tracti
de drets i obligacions resultants de relacions jurídiques de dret
públic amb tercers. D’aquesta manera, s’omple un important
buit normatiu d’aquestes entitats en totes les seves relacions de
dret públic sense legislació específica, la qual cosa ha d’afavorir
la seguretat jurídica en la gestió del conjunt dels fons públics.
IV
En el títol II, que regula el règim dels pressuposts generals,
el capítol I preveu, d’acord amb la legislació estatal bàsica,
l’aprovació d’un pla pressupostari a mitjà termini, en el qual
s’ha d’emmarcar l’elaboració dels pressuposts anuals de la
Comunitat Autònoma, a fi de garantir una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic. Així mateix, s’introdueixen per
primera vegada en la Llei la regla de despesa i el límit màxim
de despesa no financera, d’acord amb les previsions,
respectivament, dels articles 12 i 30 de la Llei orgànica 2/2012.
En el capítol II, relatiu al contingut i a l’aprovació dels
pressuposts generals, s’estableix, en primer lloc, l’estructura
dels estats de despeses i d’ingressos dels ens del sector públic
administratiu -sotmesos al principi d’especialitat dels crèdits
pressupostaris-, i la dels pressuposts dels ens del sector públic
empresarial i fundacional -per als quals els pressuposts tenen
caràcter estimatiu i constitueixen, en essència, un avançament
dels seus balanços de situació i dels seus comptes de pèrdues i
guanys. Això no obstant, es manté la norma que exigeix un
equilibri en les previsions pressupostàries inicials, fins i tot
d’aquestes entitats integrants del sector públic empresarial i
fundacional, a més, és clar, dels equilibris inherents als
objectius anuals d’estabilitat pressupostària o a la sostenibilitat
financera. D’altra banda, en aquest mateix capítol es regula de
bell nou el fons de contingència, destinat a cobrir les noves
necessitats, inajornables i no discrecionals, que sorgeixin al
llarg de l’exercici pressupostari, i també el règim de les
despeses amb finançament afectat, els romanents de crèdit de
les quals es poden incorporar a l’exercici següent en els termes
que s’hi preveuen. Això implica que després es reguli —ja en el
capítol relatiu a la liquidació dels pressuposts— el romanent de
tresoreria afectat, com a principal font de finançament de les
modificacions pressupostàries que es facin per incorporar els
romanents de crèdit esmentats abans, i la separació d’aquest
eventual romanent de tresoreria de la resta del romanent de
tresoreria, no afectat, el resultat positiu del qual s’ha de fer
servir per finançar les ampliacions de crèdit que es destinin a
amortitzar anticipadament deute viu, d’acord amb els articles
12.5 i 32 de la Llei orgànica 2/2012.
En l’àmbit del procediment d’elaboració dels pressuposts
generals, la Llei manté les línies bàsiques del procediment
vigent, amb les adaptacions necessàries inherents al nou pla
pressupostari a mitjà termini; a la incorporació, a efectes
informatius, dels estats corresponents a la Universitat de les
Illes Balears i a les entitats a les quals es refereix la disposició
addicional primera de la Llei 7/2010, i a la plena integració dels
consorcis del sector públic autonòmic en el sector públic
administratiu. En particular, cal destacar la regulació legal que
es fa de la pròrroga dels pressuposts generals, amb la qual es
reforça la seguretat jurídica d’aquesta eventualitat, que, per
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definició, ha de tenir un caràcter excepcional, com també la
nova regulació, prou completa, del règim de disponibilitat i
d’indisponibilitat dels crèdits.
Pel que fa al capítol III, relatiu al règim dels crèdits
pressupostaris i de les modificacions, es defineixen els crèdits
i es delimita l’abast del principi d’especialitat, sens perjudici de
les possibles modificacions pressupostàries, de caràcter taxat, i
respecte de les quals es mantenen els tipus ja existents, tot i que
amb importants novetats, derivades, fonamentalment, de les
exigències d’estabilitat pressupostària que resulten de la
legislació vigent en aquesta matèria. En tot cas, cal destacar la
nova regulació de les ampliacions de crèdit, per a les quals s’ha
de disposar del finançament corresponent, de manera que es
mantengui, en tot cas, el principi d’equilibri pressupostari. El
capítol IV es dedica a les modificacions dels pressuposts dels
ens del sector públic empresarial i fundacional, i manté, en
essència, la regulació anterior, en el sentit que, tot i que aquests
pressuposts tenen un caràcter estimatiu, és necessària
l’autorització prèvia del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts sempre que les modificacions
ultrapassin determinats llindars.
Quant a les despeses de caràcter pluriennal -capítol V-,
s’incorporen noves normes, anàlogues a les establertes en la
Llei general pressupostària, i es preveu, fins i tot, la intervenció
de la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears per poder aixecar determinats límits d’aquestes
despeses, a fi d’evitar compromisos futurs de despesa que
puguin incidir substancialment en les finances públiques a mitjà
i llarg termini. Amb aquesta mateixa idea es regulen les
denominades despeses estructurals, susceptibles de donar lloc
a despeses recurrents, de manera que calgui l’autorització prèvia
del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
En matèria d’execució i liquidació dels pressuposts -capítol
VI-, la Llei regula el procés de gestió de les despeses i dels
ingressos, amb distinció de les diverses fases en què es
materialitzen; els pagaments per justificar; els reintegraments de
pagaments indeguts, i altres aspectes procedimentals específics
en matèria de despeses i de pagaments, com ara la tramitació
anticipada d’expedients de despesa, la qual, fins ara, només es
preveia en normes de rang reglamentari. Respecte de les normes
relatives al tancament i a la liquidació dels pressuposts, cal
destacar les corresponents al romanent de tresoreria, afectat i no
afectat, en els termes i als efectes ja exposats abans.
El darrer capítol del títol II -capítol VII- tracta del seguiment
de l’execució dels pressuposts, en el marc del nou principi
general de prudència, esmentat abans, i regula el procediment
d’aprovació dels plans economicofinancers i de reequilibri que
preveu la legislació estatal bàsica en matèria d’estabilitat
pressupostària. També s’hi preveuen plans d’ajust específics, en
aquest cas estrictament autonòmics, que han d’aprovar en
determinats supòsits les entitats instrumentals i que es
fonamenten en el control i la tutela financera que
l’Administració de la Comunitat Autònoma pot exercir sobre
aquests ens.
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V

El títol III es dedica a la regulació de la Tresoreria -capítol
I-, de l’endeutament -capítol II- i dels avals -capítol III. Pel que
fa a la Tresoreria, la novetat més important és la relativa a la
necessitat de disposar d’un pla de tresoreria anual, en el qual
s’ha de tenir en compte la prioritat absoluta en el pagament dels
interessos i el capital del deute públic, i també, tot seguit, la
prioritat d’altres despeses específiques -com ara les nòmines del
personal, les càrregues de la Seguretat Social, els deutes
tributaris i els resultants de resolucions judicials fermes, les
obligacions de naturalesa financera diferents del deute públic i
les derivades de la prestació de serveis públics essencials, i els
deutes per operacions comercials. Així mateix, es regulen
diversos aspectes procedimentals i de gestió de la Tresoreria,
que en alguns aspectes afecten les entitats instrumentals, a fi de
reforçar l’ordenació legal en aquest àmbit i d’optimitzar la
gestió dels fons públics. En tot cas, s’estableix expressament
que els fons de totes les entitats de dret públic integrants del
sector públic administratiu són inembargables, de conformitat
amb el principi constitucional de legalitat pressupostària
aplicable a aquest tipus d’entitats, subjectes a l’especialitat dels
seus crèdits pressupostaris.
En matèria d’endeutament, es completa la regulació de la
Llei de finances precedent, i es recullen les previsions que, any
rere any, contenen amb aquesta finalitat les lleis anuals de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma. En aquest
sentit, es manté la tendència iniciada amb la Llei de pressuposts
generals per a l’any 2014, en el sentit de centralitzar al màxim
l’endeutament i, en general, la tresoreria en l’Administració de
la Comunitat Autònoma, a fi que les necessitats de finançament
aliè de les entitats del sector públic instrumental autonòmic se
satisfacin, principalment, mitjançant els préstecs o les bestretes
que els concedeixi l’Administració territorial matriu, la qual
cosa ha de redundar en benefici d’un control superior de les
finances del sector públic i en un menor cost del finançament,
particularment del bancari.
El títol III es tanca amb el capítol relatiu als avals, també
bastant més complet que el que regulava l’anterior Llei de
finances -limitat als avals de la Tresoreria-, especialment pel
que fa als aspectes procedimentals inherents a la concessió
d’avals amb càrrec a la Tresoreria, i també al règim dels avals
i, en general, les fiances que poden prestar els ens del sector
públic instrumental autonòmic diferents dels organismes
autònoms.
El títol IV s’ocupa del control intern de l’activitat
economicofinancera i de la comptabilitat pública. En primer
lloc, en el capítol I, es delimiten les funcions i l’estructura
general de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma,
com a òrgan encarregat d’acomplir aquest control intern, i, en
el capítol II, se’n descriuen els objectius i les formes d’exercici
-a saber, la funció interventora i el control financer-, els
principis que el regeixen i l’àmbit d’aplicació. A continuació es
regulen, amb més detall i en seccions separades, la funció
interventora, d’una banda, i el control financer, d’una altra, amb
diverses normes específiques sobre les tècniques de control
financer, particularment, sobre el control financer permanent, la
contractació d’auditories externes i el control financer de
subvencions i ajudes públiques.

El capítol III d’aquest títol tracta de la comptabilitat pública,
i ho fa tant des del punt de vista de l’obligació de retre comptes
a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i al Tribunal de
Comptes per raó de la subjecció de totes les entitats públiques
al règim de comptabilitat pública, com des del punt de vista
estrictament comptable. En aquest darrer sentit, es regulen les
funcions de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma
com a òrgan director, i alhora gestor, de la comptabilitat
pública, i es fixen les normes essencials per a la formació del
compte general de la Comunitat Autònoma, el qual inclou els
comptes anuals de totes les entitats del sector públic autonòmic
-en termes anàlegs als establerts respecte dels pressuposts
generals-, de manera que aquest compte general pugui facilitar
la informació suficient per prendre decisions, en el marc del
principi general de bona gestió financera. Tancant aquest títol
IV, el capítol IV fa referència a l’ús de mitjans electrònics,
informàtics i telemàtics en l’activitat economicofinancera, la
qual cosa, certament, s’ha de potenciar progressivament, tant en
les relacions internes com en les externes, i particularment en
l’àmbit de la facturació electrònica, d’acord amb la normativa
vigent en aquesta matèria.
VI
El penúltim títol de la Llei, el títol V, sobre responsabilitats,
s’estructura en tres capítols, corresponents, respectivament, a les
disposicions generals, a les normes específiques per a la
Hisenda pública autonòmica i la resta d’entitats instrumentals de
dret públic, i a les normes específiques per a les entitats
instrumentals de dret privat. D’aquesta manera, doncs, i amb
l’abast que correspon en cada cas, es regula el règim de les
responsabilitats en què poden incórrer les autoritats, els
funcionaris i la resta del personal contractat al servei de
l’Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats
instrumentals que integren el sector públic autonòmic per raó de
les accions o les omissions -imputables, amb dol o culpa greu,
a aquestes persones- que constitueixin una vulneració de
qualsevol de les obligacions regulades en la Llei i impliquin un
perjudici econòmic per a la Hisenda pública autonòmica o per
a l’entitat instrumental corresponent.
A més, i en compliment del que preveu la Llei estatal
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, es disposa que, en tot cas,
constitueixen accions i omissions de les quals resulta l’obligació
d’indemnitzar la Hisenda de la Comunitat Autònoma o l’entitat
instrumental corresponent les que preveu l’article 28 de la
mateixa Llei 19/2013. També es preveu la tramitació conjunta
d’ambdós expedients administratius, és a dir, de l’expedient de
responsabilitat propi de la Llei de finances i de l’expedient
estrictament disciplinari a què es refereix la Llei 19/2013,
d’acord amb el que disposa l’article 30.7 d’aquesta mateixa
Llei.
El títol VI, i darrer, conté dos articles. El primer d’aquests
preceptes tracta de les relacions institucionals del Govern de les
Illes Balears amb el Parlament de les Illes Balears, i regula, en
concret, la tramesa periòdica d’informació al Parlament perquè
els diputats que integren aquest òrgan puguin conèixer les
principals dades de l’activitat economicofinancera del Govern
i l’Administració autonòmica i, amb això, puguin controlar el
poder executiu en l’exercici de la seva funció parlamentària.
Així mateix, i com ja s’ha exposat abans en relació amb el nou
principi de transparència, es preveu que aquesta informació
sigui pública i accessible a la ciutadania, llevat de les dades que
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afectin la salvaguarda de l’honor o de la intimitat personal i
familiar de les persones físiques, que regula la Llei orgànica
1/1982, de 5 de maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la
intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. Per la seva
banda, el segon precepte d’aquest títol recull altres obligacions
de publicitat específiques, en el marc de les previsions que
contenen les lleis que regulen la publicitat activa en matèria
economicofinancera.
La disposició addicional primera de la Llei trasllada a
l’àmbit autonòmic la previsió general que conté la disposició
addicional segona de la Llei orgànica 2/2012 -segons la redacció
que en fa la Llei orgànica 9/2013- sobre les responsabilitats per
incompliment de normes de dret de la Unió Europea, mentre
que les altres dues disposicions addicionals es limiten a
incorporar diverses normes d’estil, en matèria de gènere en les
denominacions, la segona, i respecte de les referències
normatives a lleis de finances anteriors, la tercera.
Al seu torn, la disposició derogatòria única deroga
expressament el Decret legislatiu 1/2005, fins ara vigent, i
també altres normes puntuals, sens perjudici, evidentment, de la
derogació tàcita que s’ha de produir respecte de qualsevol altra
norma legal o reglamentària anterior el contingut de la qual, si
s’escau, s’oposi materialment a la nova Llei.
Pel que fa a les disposicions finals, la primera modifica la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per adaptar la
delimitació dels consorcis del sector públic autonòmic als
criteris d’adscripció i al règim del personal recollits en la nova
disposició addicional vintena de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú; la segona modifica, per la
mateixa raó, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i la tercera modifica la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, a fi
d’encaixar les normes pressupostàries i comptables d’aquesta
entitat en les pròpies dels organismes sense pressupost propi.
La resta de disposicions finals insten l’aprovació d’un nou
pla general de comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma
que s’adapti al Pla General de Comptabilitat Pública aprovat per
l’Estat -el qual constitueix un pla marc per a totes les
administracions públiques-; a atribuir al Consell de Govern les
facultats de desplegament general de la Llei -sens perjudici de
les facultats puntuals de desplegament que s’atribueixen al
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts al llarg
del text legal-, i a fixar l’entrada en vigor de la Llei per al dia 1
de gener de 2016, de manera que sigui aplicable als primers
pressuposts que s’aprovin després que s’aprovi la Llei -o a la
pròrroga dels vigents-, sens perjudici de les normes relatives a
la liquidació dels pressuposts i al compte general, les quals no
s’han d’aplicar fins al tancament de l’exercici pressupostari de
2016, a fi d’alinear el nou règim jurídic d’aquests estats amb el
règim propi d’uns pressuposts ja aprovats d’acord amb la nova
Llei.
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TÍTOL PRELIMINAR
PRINCIPIS GENERALS
Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte de la Llei
1. Constitueix l’objecte d’aquesta Llei la regulació de la
Hisenda pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
i també la regulació del règim pressupostari, de la comptabilitat
pública i del control de l’activitat economicofinancera de tot el
sector públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per activitat
economicofinancera el conjunt d’actuacions adreçades a
liquidar i obtenir drets i ingressos i a efectuar despeses i
pagaments per acomplir les funcions o les finalitats pròpies de
la Comunitat Autònoma.
3. Als efectes d’aquesta Llei, formen part del sector públic de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears els òrgans i les entitats
següents:
a) Els òrgans de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
que regula l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears i que no
s’integren en l’Administració de la Comunitat Autònoma, sens
perjudici del règim particular que estableixen les normes que
regulen el funcionament i l’autonomia pressupostària d’aquests
òrgans.
b) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
c) Els organismes autònoms dependents de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
d) El Servei de Salut de les Illes Balears, el qual s’ha de
subjectar al règim aplicable als organismes autònoms a què es
refereix la lletra c anterior, sens perjudici de les especialitats
contingudes en aquesta Llei i en la resta de les normes legals
aplicables a aquesta entitat.
e) L’Agència Tributària de les Illes Balears, que es regeix
pel que estableix la normativa específica reguladora d’aquesta
entitat i, supletòriament, pel règim aplicable als organismes
autònoms a què es refereix la lletra c anterior.
f) La Universitat de les Illes Balears i els ens que en
depenen, sens perjudici del règim particular que estableixen les
normes que en regulen el funcionament i l’autonomia
pressupostària.
g) Els consorcis adscrits a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears d’acord amb l’article 58 de la
Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que han d’aplicar les
normes que estableix aquesta Llei per als organismes autònoms
a què es refereix la lletra c anterior en tot el que sigui
compatible amb la naturalesa jurídica d’aquests ens i la seva
normativa específica.
h) El Consorci de Transports de Mallorca, que ha d’aplicar
el règim jurídic propi dels consorcis a què fa referència la lletra
anterior, sens perjudici de les especialitats contingudes en la
normativa que regula aquesta entitat.
i) Les entitats públiques empresarials dependents de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
j) L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, que ha
d’aplicar el règim jurídic propi de les entitats públiques
empresarials a què fa referència la lletra anterior, sens perjudici
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de les especialitats contingudes en la normativa reguladora
d’aquest Ens.
k) Les societats mercantils públiques dependents de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb l’article 51 de la Llei 7/2010.
l) Les fundacions del sector públic dependents de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
d’acord amb l’article 55 de la Llei 7/2010.
4. Així mateix, s’han de regir pels preceptes d’aquesta Llei que
ho prevegin expressament la resta d’entitats que s’hagin
d’incloure en el sector d’administracions públiques de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per aplicació de les
regles del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, a
què es refereix la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i també les
entitats amb participació íntegra o majoritària de diferents
administracions públiques i no integrades en el sector públic de
cap administració territorial matriu en les quals l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears tengui,
directament o per mitjà d’ens instrumentals, la participació
major.
5. Als efectes d’aquesta Llei, els ens que integren el sector
públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es
classifiquen en:
a) Sector públic administratiu, integrat pels subjectes
esmentats en les lletres a, b, c, d, e, f, g i h de l’apartat 3
d’aquest article.
b) Sector públic empresarial, integrat pels subjectes
esmentats en les lletres i, j i k de l’apartat 3 d’aquest article.
c) Sector públic fundacional, integrat pels subjectes
esmentats en la lletra l de l’apartat 3 d’aquest article.
Article 2
La Hisenda pública de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i prerrogatives de determinades entitats
1. Integren la Hisenda pública de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears el conjunt de drets i d’obligacions de contingut
economicofinancer la titularitat dels quals correspongui a
l’Administració de la Comunitat Autònoma i als organismes
autònoms i a les entitats a què es refereixen les lletres c, d i e de
l’article 1.3 d’aquesta Llei.
L’administració de la Hisenda de la Comunitat Autònoma ha
d’atendre les obligacions economicofinanceres mitjançant la
gestió i l’aplicació dels seus recursos, conformement a les
disposicions de l’ordenament jurídic i l’ordenació del que, en
matèria economicofinancera, sigui de la competència de la
Comunitat Autònoma.
2. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, els organismes autònoms i la resta d’entitats que
integren el sector públic administratiu de la Comunitat
Autònoma gaudeixen del mateix tractament que la llei estableix
per a l’Administració de l’Estat pel que fa a les prerrogatives,
a la inembargabilitat dels béns i dels drets, i als beneficis fiscals.
La resta d’entitats instrumentals de la Comunitat Autònoma
gaudeixen de les prerrogatives i dels beneficis fiscals que, si
s’escau, les lleis estableixin, amb l’abast que pertoqui en cada
cas.

Article 3
Normativa reguladora
1. Sens perjudici del que estableixin la legislació general de
l’Estat i la normativa europea que hi sigui aplicable d’acord
amb el que disposen la Constitució espanyola i l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, l’activitat economicofinancera
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears és regulada per
aquesta Llei, per les disposicions que en aquesta matèria conté
la Llei 7/2010, per la resta de lleis especials sobre la matèria
emanades del Parlament de les Illes Balears i pels preceptes que
contenguin les lleis anuals de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma.
2. Supletòriament hi són aplicables la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, general pressupostària, i la resta de normes
complementàries i de desplegament d’aquesta Llei.
Article 4
Principis rectors de l’activitat economicofinancera
1. La Comunitat Autònoma de les Illes Balears ha d’organitzar
i desenvolupar l’activitat economicofinancera amb submissió
plena a la llei i al dret, i ha de servir amb objectivitat els
interessos generals en el marc de l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears.
2. Les despeses públiques, incloses en els pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma, han de procurar una assignació
equitativa dels recursos públics. Això no obstant, la
programació i l’execució han de respondre als principis
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera en els
termes que estableixen els articles 3 i 4 de la Llei orgànica
2/2012. Així mateix, la gestió dels recursos públics ha d’estar
orientada pels principis d’eficàcia, eficiència, economia i
qualitat, i també pels principis de solidaritat, equilibri territorial,
objectivitat i transparència exigibles en l’administració dels
recursos públics, i s’han d’aplicar polítiques de racionalització
de la despesa i de millora de la gestió del sector públic.
3. S’entén per estabilitat pressupostària de l’Administració de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta
d’entitats que integren el sector públic d’administracions
públiques de la Comunitat Autònoma per aplicació de les regles
del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals, la
situació d’equilibri o de superàvit estructurals, computats en
termes de capacitat de finançament, d’acord amb la definició
d’aquests conceptes que contenen el Sistema europeu de
comptes nacionals i regionals i la resta de normativa europea i
estatal bàsica.
4. En relació amb la resta d’entitats del sector públic autonòmic
no incloses en l’apartat anterior, s’entén per estabilitat
pressupostària la posició d’equilibri financer, conformement al
que estableixen la normativa estatal bàsica i la normativa
europea.
5. S’entén per sostenibilitat financera la capacitat per finançar
compromisos de despeses presents i futures dins els límits de
dèficit, deute públic i morositat del deute comercial, d’acord
amb el que estableixen la normativa estatal bàsica i la normativa
europea.
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6. S’entén per equilibri patrimonial la inexistència d’un
patrimoni net negatiu, d’acord amb les normes de comptabilitat
aplicables a cada entitat.
Article 5
Principis pressupostaris
La Comunitat Autònoma de les Illes Balears està sotmesa
als principis pressupostaris següents:
a) Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
D’acord amb això, l’elaboració, l’aprovació i l’execució del
pressupost, i la resta d’actuacions que afecten les despeses o els
ingressos, s’han de dur a terme en un marc d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera coherent amb la
normativa europea i amb la legislació estatal bàsica.
b) Pressupost anual. Sens perjudici d’això, es poden elaborar
els plans d’inversió pluriennals que siguin necessaris per al
compliment adequat dels plans econòmics regionals i dels plans
comarcals específics, que s’han d’integrar anualment en els
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.
c) Pluriennalitat. L’elaboració, l’aprovació i l’execució dels
pressuposts de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de
les entitats incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei s’han
d’enquadrar en un marc pressupostari a mitjà termini,
compatible amb el principi d’anualitat pel qual es regeixen
l’aprovació i l’execució dels pressuposts, i amb els principis
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera, de
conformitat amb la normativa europea i la normativa estatal
bàsica.
d) Unitat de caixa de la Hisenda pública, mitjançant la
centralització de tots els fons i els valors generats per
operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
La resta d’entitats que integren el sector públic instrumental
autonòmic disposen de tresoreria pròpia, en els termes que
estableix l’article 11 de la Llei 7/2010, sens perjudici del que
preveuen el segon paràgraf de l’article 73.2 i l’article 91.5 de la
present Llei.
e) Pressupost brut. Els drets liquidats i les obligacions
reconegudes s’han d’aplicar als pressuposts pel seu import
íntegre, i no es poden atendre obligacions mitjançant minoració
dels drets per liquidar o ja ingressats, i viceversa, llevat dels
casos prevists en aquesta Llei o degudament autoritzats en
normes de rang legal.
f) No afectació dels ingressos. Els ingressos s’han de
destinar a satisfer el conjunt de les obligacions econòmiques,
llevat que per llei s’estableixi l’afectació a finalitats
determinades, amb l’informe previ a què es refereix la lletra l de
l’article 8.
g) Control intern, que ha d’exercir la Intervenció General de
la Comunitat Autònoma en els termes que preveu aquesta Llei.
h) Comptabilitat pública, tant per reflectir tota classe
d’operacions i de resultats de l’activitat economicofinancera
com per facilitar totes les dades o la informació en general que
siguin necessàries per desenvolupar l’activitat esmentada i per
retre els comptes corresponents. En tot cas, els comptes del
sector públic de la Comunitat Autònoma s’han de retre a la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i al Tribunal de
Comptes, d’acord amb les disposicions que regulen les funcions
d’aquests òrgans, i s’han de sotmetre a l’examen i l’aprovació
del Parlament de les Illes Balears d’acord amb el que disposa
l’article 50.7 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
i) Transparència. La comptabilitat de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i de la resta d’entitats integrants del sector
públic, i també els pressuposts i les liquidacions, han de
contenir informació suficient i adequada que permeti
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verificar-ne la situació financera, els compliments dels objectius
d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i, en
general, l’observança de les normes estatals bàsiques i europees
en aquesta matèria. A aquest efecte, el pressupost general i el
compte general de la Comunitat Autònoma han d’incloure
informació sobre totes les entitats subjectes a l’àmbit
d’aplicació d’aquesta Llei.
j) Prudència. L’execució de les despeses s’ha d’adequar, tant
com sigui possible, a la recaptació efectiva dels ingressos.
k) Pressupost en equilibri. L’import total del pressupost
inicial de despeses no pot superar en cap cas l’import de les
previsions d’ingressos. Així mateix, el pressupost ha d’estar
equilibrat des del punt de vista dels objectius anuals d’estabilitat
pressupostària.
Capítol II
Competències
Article 6
Competències del Parlament de les Illes Balears
1. El Parlament de les Illes Balears ha de regular, per llei, les
matèries relatives al sector públic de la Comunitat Autònoma
següents:
a) Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.
b) Les modificacions dels pressuposts generals per mitjà de
la concessió de crèdits extraordinaris i de suplements de crèdit,
quan pertoqui, en els termes que preveu aquesta Llei.
c) L’establiment, la modificació i la supressió de tributs
propis.
d) L’exercici de competències normatives amb relació als
elements essencials dels tributs cedits, amb l’abast que
estableixi la legislació de l’Estat.
e) L’establiment, la modificació i la supressió de recàrrecs
sobre els tributs estatals.
f) L’autorització per emetre i convertir deute públic i, en
general, per dur a terme operacions d’endeutament, en els
termes que preveu aquesta Llei i sens perjudici de l’autorització
de l’Estat quan pertoqui.
g) La regulació del règim general i especial en matèria
economicofinancera de les entitats del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma.
h) La creació i la regulació d’institucions de crèdit pròpies
de la Comunitat Autònoma.
i) El règim del patrimoni de la Comunitat Autònoma.
j) Les altres qüestions en matèria economicofinancera o
patrimonial que, d’acord amb l’ordenament jurídic, s’hagin de
regular per normes de rang legal.
2. Són també competències del Parlament de les Illes Balears
les següents:
a) Fixar les previsions d’índole política, social i econòmica
que, d’acord amb el que disposa l’apartat 2 de l’article 131 de
la Constitució, s’hagin d’adoptar per elaborar els projectes de
planificació.
b) Ratificar el límit màxim de despesa no financera acordat
pel Consell de Govern, mitjançant el debat i la votació del Ple
de la cambra.
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Article 7
Competències del Consell de Govern
Correspon al Consell de Govern, en les matèries que regula
aquesta Llei:
a) Aprovar les disposicions necessàries per aplicar aquesta
Llei, sens perjudici de la potestat normativa que, d’acord amb
l’article 8 c següent, correspon al conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts.
b) Aprovar el projecte de llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de cada any i trametre’l al Parlament de
les Illes Balears.
c) Aprovar els projectes de lleis de crèdits extraordinaris i de
suplements de crèdit i trametre’ls al Parlament de les Illes
Balears quan pertoqui, i també aprovar la resta d’acords en
matèria de modificacions de crèdits que siguin competència
seva d’acord amb aquesta Llei.
d) Prestar o denegar la conformitat a la tramitació de les
proposicions de llei que suposin increment de les despeses o
disminució dels ingressos.
e) Autoritzar i disposar les despeses en els casos en què així
ho estableixin la llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma o una altra norma de rang legal.
f) Autoritzar prèviament els òrgans competents per a
l’autorització i la disposició de despeses en els casos en què així
ho estableixin la llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma o una altra norma de rang legal.
g) Determinar les directrius de política econòmica i
financera de la Comunitat Autònoma, d’acord amb els principis
generals dels articles 4 i 5 d’aquesta Llei.
h) Aprovar, si s’escau, els plans de reequilibri,
economicofinancers o d’ajust que garanteixin el compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostària, d’equilibri
patrimonial i de deute públic, d’acord amb aquesta Llei i amb la
normativa bàsica estatal.
i) Acordar el límit màxim de despesa no financera, coherent
amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària i la regla de despesa,
i sotmetre l’acord corresponent a la deliberació del Parlament de
les Illes Balears.
j) Aprovar el pla pressupostari pluriennal a mitjà termini a
què es refereix l’article 33 d’aquesta Llei.
k) Determinar els projectes d’inversió que s’han d’incloure
en el projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma, en el marc del pla pressupostari pluriennal a mitjà
termini.
l) Aprovar el pla de tresoreria de la Comunitat Autònoma a
què fa referència l’article 88 d’aquesta Llei.
m) Les altres funcions o competències que li atribueixin
aquesta Llei i la resta de lleis que siguin aplicables en cada cas.
Article 8
Competències del conseller competent en matèria d’hisenda
i pressuposts
Correspon al conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts, en les matèries que regula aquesta Llei:
a) Proposar al Consell de Govern les disposicions i els
acords que pertoquin.
b) Elaborar i sotmetre a l’acord del Consell de Govern
l’avantprojecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma.
c) Dictar les disposicions interpretatives o aclaridores de les
lleis i de la resta de normes autonòmiques en matèria tributària
i recaptatòria, i, en general, exercir la potestat reglamentària en
les matèries que li corresponguin.

d) Fixar la política tributària, d’acord amb les directrius del
Consell de Govern, l’organització de l’estructura bàsica de
l’Agència Tributària de les Illes Balears i la determinació de les
atribucions dels seus òrgans i unitats administratives.
e) Elaborar i sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern
el pla pressupostari a mitjà termini i el pla de tresoreria de la
Comunitat Autònoma.
f) Proposar al Consell de Govern el límit màxim de la
despesa no financera.
g) Dirigir l’execució del pressupost i vetlar pel compliment
de les disposicions referents al sector públic de la Comunitat
Autònoma, d’acord amb els principis generals dels articles 4 i
5 d’aquesta Llei.
h) Aprovar les modificacions pressupostàries en els termes
que preveu aquesta Llei, sens perjudici de les competències que,
en aquesta matèria, s’atribueixin als òrgans del Servei de Salut
de les Illes Balears o a altres organismes autònoms amb
pressupost propi, i dictar la resta de resolucions en matèria de
modificacions de crèdit que siguin competència seva d’acord
amb aquesta Llei.
i) Exercir l’autoritat superior sobre l’ordenació de
pagaments de l’Administració de la Comunitat Autònoma i dels
seus organismes autònoms.
j) Efectuar el seguiment i el control de les decisions de les
quals es derivin conseqüències econòmiques en matèria de
retribucions i d’efectius de personal.
k) Elaborar els plans de reequilibri, economicofinancers o
d’ajust que hagi d’aprovar el Consell de Govern.
l) Emetre l’informe preceptiu sobre els avantprojectes de llei
que tramitin les conselleries de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears que prevegin l’establiment o
l’ampliació de serveis públics autonòmics o compromisos de
despesa consistents a destinar un determinat percentatge en
relació amb els estats de despeses dels pressuposts o amb els
ingressos, o quanties fixes, per a certes finalitats, o que
determinin l’afectació d’ingressos a determinades despeses,
respecte del seu encaix en la planificació pressupostària
pluriennal a mitjà termini.
m) Exercir la tutela i el control financers sobre les entitats
que integren el sector públic autonòmic.
n) Exercir les funcions d’execució del pressupost
d’ingressos i les que afecten les operacions no pressupostàries,
en els termes que preveuen aquesta Llei i la resta de la legislació
aplicable.
o) Les altres funcions o competències que li atribueixin
aquesta Llei i la resta de lleis aplicables en cada cas.
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Article 9
Competències dels titulars de les conselleries de
l’Administració de la Comunitat Autònoma
1. Són funcions dels titulars de les conselleries amb dotacions
diferenciades en els pressuposts generals:
a) Preparar l’avantprojecte de pressupost anual de les seves
seccions pressupostàries de la manera prevista en l’article 33 i
els següents d’aquesta Llei, i supervisar els avantprojectes dels
ens instrumentals adscrits a la conselleria.
b) Gestionar els crèdits per a despeses de les seves seccions
pressupostàries i proposar-ne les modificacions.
c) Autoritzar i disposar les despeses que no siguin de la
competència del Consell de Govern, i elevar-li les que ho
siguin.
d) Reconèixer obligacions econòmiques i proposar
l’ordenació del pagament.
e) Administrar, gestionar, inspeccionar i recaptar els drets
economicofinancers de l’Administració de la Comunitat
Autònoma, quan correspongui fer-ho a la conselleria, d’acord
amb l’article 9.1 de la Llei 10/2003, de 22 de desembre, de
mesures tributàries i administratives.
f) Supervisar i controlar l’actuació dels ens instrumentals
adscrits a la conselleria, d’acord amb els articles 17 i 18 de la
Llei 7/2010.
g) Proposar al Consell de Govern els projectes d’inversió
que s’han d’incloure en el projecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma, amb subjecció al marc
pressupostari pluriennal a mitjà termini.
h) Les altres que els confereixin aquesta Llei i la resta de
lleis aplicables.
2. Sota l’autoritat superior dels titulars de les conselleries, la
gestió ordinària dels ingressos i de les despeses imputables a
cada secció pressupostària s’ha de fer per mitjà de les unitats de
gestió econòmica corresponents, les quals, a més, han d’actuar
com a oficines descentralitzades amb competències en matèria
pressupostària, comptable, de control i de tresoreria, d’acord
amb la normativa vigent i les instruccions que dictin els òrgans
superiors i directius de la conselleria competent en matèria
d’hisenda i pressuposts.
3. Sens perjudici del que disposa la lletra c de l’apartat 1
anterior, les conselleries requereixen l’autorització prèvia del
Consell de Govern per autoritzar i disposar les despeses que no
siguin de la competència d’aquest òrgan quan així s’estableixi
en la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma o
en una altra norma de rang legal.
Article 10
Competències dels organismes autònoms i de la resta
d’entitats instrumentals del sector públic administratiu
1. Són funcions dels organismes autònoms i de la resta d’entitats
instrumentals del sector públic administratiu de la Comunitat
Autònoma:
a) Preparar l’avantprojecte de pressupost anual de la secció
pressupostària o del pressupost propi corresponent, segons els
casos, de la manera prevista en l’article 33 i els següents
d’aquesta Llei.
b) Gestionar els crèdits per a despeses corresponents a les
seves seccions pressupostàries o al seu pressupost propi, i
proposar-ne o acordar-ne les modificacions, segons pertoqui,
d’acord amb aquesta Llei i les lleis de pressuposts generals de
la Comunitat Autònoma.
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c) Autoritzar i disposar les despeses que no siguin de la
competència del Consell de Govern, i, mitjançant la conselleria
d’adscripció, elevar-li les que ho siguin.
d) Reconèixer obligacions econòmiques i proposar
l’ordenació del pagament, i, en el cas d’entitats amb tresoreria
pròpia, fer els pagaments corresponents.
e) Administrar, gestionar, inspeccionar i recaptar els drets
economicofinancers de l’entitat, quan correspongui fer-ho a la
mateixa entitat, d’acord amb el que preveu l’article 9.1 de la
Llei 10/2003.
f) Les altres que els assignin aquesta llei, la resta de lleis
aplicables i la normativa reguladora d’aquestes entitats.
2. Aquestes funcions s’han d’exercir d’acord amb les normes
que les regulin en l’àmbit de la Comunitat Autònoma i, si escau,
per mitjà de les unitats de gestió econòmica adscrites a l’entitat,
en els mateixos termes que preveu l’apartat 2 de l’article
anterior per a les conselleries.
3. Sens perjudici del que disposa la lletra c de l’apartat 1
anterior, els organismes autònoms i la resta d’entitats que
integren el sector públic administratiu requereixen l’autorització
prèvia del Consell de Govern per autoritzar i disposar les
despeses que no siguin de la competència d’aquest òrgan quan
així s’estableixi en la llei de pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma o en una altra norma de rang legal.
Article 11
Competències dels ens del sector públic empresarial i
fundacional
Són funcions dels ens del sector públic empresarial i
fundacional de la Comunitat Autònoma:
a) Preparar l’avantprojecte de pressupost anual de la manera
prevista en l’article 33 i els següents d’aquesta Llei.
b) Acordar les modificacions del seu pressupost, en el marc
del que preveuen l’article 8 de la Llei 7/2010 i l’article 63
d’aquesta Llei.
c) Gestionar i executar les despeses i els pagaments, sens
perjudici de les autoritzacions prèvies i dels mecanismes
addicionals de control que s’estableixin, d’acord amb el que
preveuen els articles 9, 15.2 i 19 de la Llei 7/2010 i la resta de
disposicions aplicables.
d) Administrar, gestionar, inspeccionar i recaptar els drets
economicofinancers de l’entitat, quan correspongui fer-ho a la
mateixa entitat, d’acord amb el que preveu l’article 9.1 de la
Llei 10/2003.
e) Les altres que els assignin aquesta Llei, la resta de lleis
aplicables i la normativa reguladora d’aquestes entitats.
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TÍTOL I
HISENDA PÚBLICA DE LA COMUNITAT
AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS
Capítol I
Drets

Article 12
Recursos de la Hisenda pública de la Comunitat Autònoma
1. La Hisenda pública de la Comunitat Autònoma és constituïda
pels recursos següents:
a) Els ingressos procedents del seu patrimoni.
b) Els ingressos derivats de les activitats que exerceixi en
règim de dret privat.
c) Els preus públics.
d) Els tributs propis.
e) Els tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat.
f) Els recàrrecs sobre els tributs de l’Estat.
g) Les participacions en ingressos de l’Estat, mitjançant els
fons i la resta de mecanismes que estableixi la legislació estatal.
h) El producte de l’endeutament i de la resta d’operacions de
crèdit.
i) El producte de les multes i les sancions en l’àmbit de les
seves competències.
j) Les assignacions que s’estableixin en els pressuposts
generals de l’Estat.
k) Les transferències que procedeixin dels fons que regula
la legislació estatal de finançament de les comunitats
autònomes.
l) Qualssevol altres que obtengui o que li atribueixin altres
persones o entitats, públiques o privades.
2. Els ingressos de dret públic es regeixen per les disposicions
d’aquest capítol, i els ingressos de dret privat, per les normes
aplicables en cada cas.
Article 13
Administració dels recursos
1. L’administració dels recursos de la Hisenda pública de la
Comunitat Autònoma a què es refereixen els articles 2.1 i 12
d’aquesta Llei correspon al conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, i l’administració dels recursos de la
resta d’entitats integrants del sector públic autonòmic, al
president, director o rector, o als òrgans que amb aquest efecte
prevegi expressament la seva normativa reguladora, segons
correspongui, amb subjecció a les normes d’aquesta Llei
aplicables en cada cas, llevat que no tenguin personalitat
jurídica pròpia, cas en què l’administració d’aquests recursos
correspon també al conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.
2. Les persones que tenguin a càrrec seu l’administració de drets
econòmics de la Hisenda pública autonòmica depenen del
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, o de
l’òrgan superior d’administració de l’entitat instrumental
corresponent, en tot allò relatiu a la gestió, el lliurament o
l’aplicació dels recursos esmentats i a la rendició dels comptes
respectius.
3. Estan obligats a la prestació de fiança les persones i les
entitats privades que manegin o custodiïn fons o valors de
naturalesa pública, en els casos, per la quantia i de la manera

que determinin les disposicions reglamentàries o els instruments
jurídics corresponents.
Article 14
Gestió de tributs
1. Corresponen a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears la
gestió, la liquidació, la recaptació, la inspecció i la revisió dels
tributs propis de la Comunitat Autònoma, de conformitat amb
el que disposen l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, les
lleis del Parlament de les Illes Balears i les disposicions de
desplegament aprovades pel Consell de Govern i pel conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, sens perjudici de
l’aplicació de les normes de l’Estat en tots els casos en què sigui
procedent.
En el cas dels tributs estatals cedits totalment, la Comunitat
Autònoma n’exerceix, per delegació legal de l’Estat, la gestió,
la liquidació, la recaptació, la inspecció i la revisió, de
conformitat amb els apartats 2 i 3 de l’article 133 i l’article 134
de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i en els termes que
estableixin les lleis que fixin l’abast i les condicions de la
cessió.
2. L’aplicació dels tributs esmentats en l’apartat anterior
correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears, en els
termes que preveu la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears, o, si
escau, als òrgans competents de l’Administració de la
Comunitat Autònoma o de les entitats de dret públic
corresponents, d’acord amb l’article 9.1 de la Llei 10/2003.
3. Pel que fa a l’aplicació dels altres tributs de l’Estat recaptats
a les Illes Balears, l’Agència Tributària de les Illes Balears té les
facultats que, si s’escau, es derivin de la delegació que rebi de
l’Estat, i també les de colAlaboració que s’estableixin, d’acord
amb l’article 133.4 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.
4. També correspon a l’Agència Tributària de les Illes Balears
la recaptació en període executiu dels recursos de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, dels organismes
autònoms i de la resta d’entitats de dret públic dependents que
siguin exigibles en via de constrenyiment en els termes prevists
en la legislació vigent, i també l’exercici de les funcions de
recaptació i, si s’escau, de gestió, inspecció i liquidació dels
recursos de titularitat d’altres administracions públiques que
mitjançant llei, conveni, delegació de competències o encàrrec
de gestió s’atribueixin a la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears.
5. En la tramitació dels procediments de gestió tributària s’han
d’aplicar mitjans electrònics, en els termes que estableixen la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics, i la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears.
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Article 15
Ingressos procedents del patrimoni de la Comunitat
Autònoma i altres normes específiques
1. La gestió dels béns patrimonials i l’aplicació dels rendiments
que se n’obtenguin, tant si pertanyen a l’Administració de la
Comunitat Autònoma com a les entitats integrants del sector
públic autonòmic, s’han d’ajustar al que disposin les lleis
aplicables en cada cas.
2. Les participacions de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i de les entitats integrants del sector públic
autonòmic en el capital de societats mercantils formen part dels
patrimonis respectius.
3. En tot cas, formen part dels béns i els drets inembargables a
què fa referència l’article 2.2 d’aquesta Llei, a més dels que
preveu l’article 10 de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, els béns
patrimonials el rendiment dels quals o el producte de l’alienació
dels quals estiguin afectats a una determinada finalitat pública,
i també els valors o els títols representatius de societats
mercantils públiques que executin polítiques públiques o prestin
serveis d’interès econòmic general.
Article 16
Règim dels drets econòmics de la Hisenda pública de la
Comunitat Autònoma
1. No poden ser alienats, gravats ni arrendats els drets de la
Hisenda de la Comunitat Autònoma, excepte en els casos
regulats per les lleis. Tampoc no es poden concedir exempcions,
condonacions, rebaixes ni moratòries en el pagament dels tributs
i dels altres ingressos de dret públic, excepte en els casos i de la
manera que determinin les lleis.
Això no obstant, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
pot cedir els drets de contingut econòmic a favor d’altres
entitats integrants del sector públic instrumental autonòmic, a
títol onerós o a títol gratuït, quan es produeixi qualsevol causa
justa, i també els drets que derivin de convenis o altres
instruments jurídics de colAlaboració de caràcter pluriennal
formalitzats amb altres administracions territorials o entitats que
en depenen.
De la mateixa manera, les entitats integrants del sector
públic instrumental autonòmic poden cedir els seus drets de
cobrament a l’Administració de la Comunitat Autònoma, els
quals passarien a integrar-se en la Hisenda de la Comunitat
Autònoma.
2. No es pot transigir judicialment ni extrajudicialment en els
drets de la Comunitat Autònoma ni sotmetre a arbitratge les
conteses que se suscitin en relació amb aquests drets, si no és
mitjançant un acord del Consell de Govern, amb el dictamen
previ, si escau, del Consell Consultiu de les Illes Balears,
d’acord amb el que disposa l’article 18.10 de la Llei 5/2010, de
16 de juny, reguladora del Consell Consultiu de les Illes
Balears.
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Article 17
Extinció de crèdits i deutes per compensació
1. L’extinció total o parcial dels deutes que qualsevol persona
física o jurídica, privada o pública, tengui amb la Comunitat
Autònoma es pot fer per la via de compensació amb els crèdits
reconeguts a favor d’aquestes persones, quan es tracti de deutes
i crèdits vençuts, líquids i exigibles, en els termes que
estableixen aquest article i la normativa reglamentària
autonòmica de desplegament, en el marc del que preveuen la
Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, i el
Reglament general de recaptació, aprovat pel Reial decret
939/2005, de 29 de juliol.
En tot cas, les entitats integrants del sector públic
instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
s’han de considerar entitats públiques, amb independència de la
forma de personificació, i els seus deutes es poden compensar
d’ofici o es poden extingir mitjançant deduccions sobre
transferències en els mateixos termes que preveuen,
respectivament i en relació amb la Hisenda pública estatal, els
articles 57 i 60 del Reglament general de recaptació esmentat.
2. Així mateix, es poden compensar els deutes no compresos en
l’apartat anterior quan ho prevegi la normativa vigent, la qual
també pot preveure l’establiment de sistemes de compte corrent
a fi de facilitar la compensació i la liquidació dels crèdits i els
dèbits de la Hisenda de la Comunitat Autònoma.
3. Sens perjudici de tot això, en els casos en què,
immediatament abans del reconeixement d’una obligació, consti
que el creditor té algun deute pendent amb la Comunitat
Autònoma, l’òrgan que tramiti l’expedient de despesa ha de
requerir la persona interessada perquè n’acrediti el pagament o
presenti la solAlicitud de compensació fins a l’import màxim del
crèdit que s’hagi de reconèixer a favor seu. També li ha de fer
saber que, una vegada transcorregut el termini de pagament del
deute en període voluntari de recaptació, l’import serà
compensat, a instància de la persona interessada o, si escau,
d’ofici, amb la resolució prèvia de compensació que sigui
procedent.
4. Amb caràcter general, la resolució del procediment de
compensació correspon al conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, a proposta del director general
competent en matèria de tresoreria, o, en el cas de crèdits
tributaris o d’altres de dret públic a favor de la Hisenda
autonòmica gestionats per l’Agència Tributària de les Illes
Balears, del director d’aquesta l’Agència.
5. En tot cas, quan una liquidació l’import de la qual ha estat
ingressat totalment o parcialment sigui anulAlada i substituïda
per una altra, aquesta liquidació es pot disminuir en la quantia
ingressada prèviament.
Article 18
Prerrogatives de la Hisenda pública de la Comunitat
Autònoma
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma i les entitats a
les quals es refereix l’article 2.2 d’aquesta Llei gaudeixen de les
prerrogatives que s’estableixin legalment a favor de la Hisenda
de l’Estat per al cobrament dels tributs i els altres ingressos de
dret públic que han de percebre.
Així mateix, l’Administració de la Comunitat Autònoma i
totes les entitats de dret públic que siguin titulars de tributs o
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altres ingressos de dret públic han d’exigir aquests recursos
d’acord amb els procediments administratius corresponents.
2. Sens perjudici del règim aplicable als tributs, són
responsables solidaris en el pagament d’altres drets de
naturalesa pública a favor de la Hisenda de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, fins a l’import del valor dels
béns o els drets que s’hagin embargat o alienat, les persones o
les entitats en les quals es produeixi alguna de les
circumstàncies que preveu l’article 42.2 de la Llei general
tributària.
Així mateix, són responsables subsidiàries en el pagament
d’aquests altres drets a favor de la Hisenda de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, sempre que es tracti de drets
relatius a ingressos de dret públic respecte dels quals la
Comunitat Autònoma tengui competència legislativa, les
persones o les entitats en les quals es produeixi alguna de les
circumstàncies que preveuen les lletres a, b, c, g i h de l’article
43.1 de la Llei general tributària.
3. El règim jurídic aplicable a l’exigència de les responsabilitats
a què fa referència l’apartat anterior és el mateix que contenen
la Llei general tributària i la normativa reglamentària que la
desplega.
Article 19
Recaptació dels ingressos de dret públic
1. El pagament dels deutes corresponents a tributs i a altres
ingressos de dret públic s’ha de fer en període voluntari o en
període executiu.
2. El període voluntari és el que estableixen les normes
aplicables als diferents recursos o, si no n’hi ha, el que estableix
la Llei general tributària.
3. El període executiu s’inicia l’endemà d’haver-se exhaurit el
període voluntari de pagament.
4. L’inici del període executiu determina:
a) La meritació dels recàrrecs i els interessos que estableix
la Llei general tributària.
b) L’execució del deute pel procediment administratiu de
constrenyiment sobre el patrimoni de l’obligat al pagament,
d’acord amb la Llei general tributària i la normativa
reglamentària que la desplega en matèria de recaptació.
5. En la tramitació dels procediments de recaptació s’han
d’aplicar mitjans electrònics, en els termes que estableixen la
Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics, i la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona
administració i del bon govern de les Illes Balears.
Article 20
Procediment de constrenyiment
1. El procediment de constrenyiment s’inicia mitjançant una
providència que s’ha de notificar al deutor, i en la qual s’ha
d’identificar el deute pendent, s’ha de requerir el deutor perquè
en faci el pagament amb el recàrrec corresponent i se li ha
d’advertir que, si no ho fa així en el termini corresponent, se li
embargaran els béns i els drets susceptibles d’embargament.

2. La providència de constrenyiment expedida per l’òrgan
competent té la mateixa força executiva que la sentència judicial
per procedir contra els béns i els drets dels obligats al pagament.
Article 21
Suspensió del procediment de constrenyiment i terceries
1. El procediment de constrenyiment no s’ha de suspendre per
la interposició d’accions, recursos o reclamacions de qualsevol
índole, si no es garanteix el pagament del deute de la manera
que preveu la normativa aplicable o no se’n consigna l’import.
Això no obstant, el procediment de constrenyiment s’ha de
suspendre immediatament sense necessitat de garantir el
pagament del deute quan la persona interessada demostri que
s’ha produït, en perjudici seu, un error material, aritmètic o de
fet en la determinació del deute, o que el deute s’ha ingressat,
condonat, compensat, ajornat o suspès, o que ha prescrit el dret
a exigir-ne el pagament.
2. Quan un tercer pretengui l’aixecament de l’embargament
perquè entén que li pertany el domini dels béns o els drets
embargats o perquè considera que té dret que se li reintegri
crèdit amb preferència a la Hisenda pública, pot interposar una
terceria davant l’òrgan administratiu competent.
Si es tracta d’una terceria de domini, s’ha de suspendre el
procediment de constrenyiment pel que fa als béns controvertits,
una vegada que s’hagin pres les mesures d’assegurament que
pertoquin, sens perjudici que es pugui continuar el procediment
esmentat sobre la resta dels béns o els drets de l’obligat al
pagament que siguin susceptibles d’embargament fins que quedi
satisfet el deute, cas en el qual s’ha de deixar sense efecte
l’embargament sobre els béns objecte de la reclamació sense
que això suposi cap reconeixement de la titularitat del
reclamant.
Si la terceria és de millor dret, el procediment ha de
continuar fins a la realització dels béns, i el producte que se
n’obtengui s’ha de consignar en dipòsit de resultes de la
terceria.
Article 22
Ajornaments i fraccionaments de deutes de dret públic a
favor de la Comunitat Autònoma
1. Es pot ajornar o fraccionar el pagament de les quanties que es
deuen a la Hisenda de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, tant en període voluntari com en període executiu, i
amb la solAlicitud prèvia dels obligats al pagament, quan la seva
situació economicofinancera els impedeixi de manera transitòria
efectuar el pagament dels seus dèbits en els terminis
corresponents.
Les quanties ajornades meriten l’interès de demora
corresponent, d’acord amb el que preveu l’article 23 d’aquesta
Llei.
2. La competència per tramitar i resoldre les solAlicituds
d’ajornament o de fraccionament en període voluntari i executiu
de deutes la recaptació dels quals estigui atribuïda a l’Agència
Tributària de les Illes Balears, correspon a aquesta mateixa
entitat.
La competència per resoldre les solAlicituds d’ajornament o
de fraccionament de la resta de recursos de naturalesa pública
de la Comunitat Autònoma correspon al conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts.
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3. El pagament de les quanties de les quals se solAliciti
l’ajornament o el fraccionament s’ha de garantir de la manera
que preveu la normativa aplicable, excepte en els casos
següents:
a) Quan el deute sigui inferior a la xifra que fixi el conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
b) Quan el deutor no tengui béns suficients per garantir el
pagament del deute i l’execució del seu patrimoni afecti
substancialment el manteniment de la capacitat productiva o el
nivell d’ocupació del sector econòmic en el qual es desenvolupi
la seva activitat, o quan l’execució esmentada pugui produir un
greu menyscapte per als interessos de la Hisenda pública.
c) En la resta de casos en què així ho estableixi la normativa
tributària i de recaptació.
Article 23
Interès de demora de deutes tributaris i altres de dret
públic a favor de la Comunitat Autònoma i drets econòmics
de baixa quantia
1. Les quanties degudes a la Hisenda pública de la Comunitat
Autònoma meriten interès de demora des de l’endemà d’haver
vençut el termini establert per pagar el deute. L’interès de
demora és el que resulta, per cada any o fracció que integri el
període de càlcul, d’aplicar l’interès legal que fixi la llei de
pressuposts generals de l’Estat.
2. Això no obstant, no s’ha de practicar la liquidació per
interessos de demora, tant en període voluntari de recaptació
com en període executiu, quan la quantia resultant per aquest
concepte sigui inferior a 30 euros o a la quantia que estableixi
el conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts com
a mínima per cobrir el cost que impliqui exigir-la i recaptar-la.
Aquesta limitació no s’ha d’aplicar als interessos que resultin de
la concessió d’ajornaments i fraccionaments de deutes.
Així mateix, l’òrgan competent pot disposar la no liquidació
o, si s’escau, la baixa en comptabilitat de totes les liquidacions
de les quals resultin deutes a favor de la Hisenda autonòmica
inferiors a 30 euros o a la quantia que estableixi el conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts com a mínima per
cobrir el cost que impliqui exigir-les i recaptar-les.
3. El que estableix aquest article s’ha d’entendre sens perjudici
de les especialitats en matèria tributària contingudes en la Llei
general tributària.
Article 24
Prescripció
1. Llevat del que estableixin les lleis reguladores dels diversos
recursos, el dret a reconèixer o liquidar crèdits a favor de la
Hisenda pública de la Comunitat Autònoma i el dret a cobrar els
crèdits reconeguts o liquidats prescriuen als quatre anys
comptadors des que el dret a liquidar es pot exercir i des que el
pagament del crèdit liquidat és exigible, respectivament.
2. El còmput del termini de prescripció dels drets de la Hisenda
pública de la Comunitat Autònoma s’interromp de conformitat
amb el que estableix la Llei general tributària.
3. Els drets de la Hisenda pública de la Comunitat Autònoma
declarats prescrits han de ser donats de baixa en els comptes
corresponents, amb la tramitació prèvia de l’expedient oportú,
en el qual s’han de deduir les responsabilitats en què puguin
haver incorregut els funcionaris encarregats de gestionar-los.
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Article 25
Ingressos de dret públic d’altres entitats de dret públic no
integrants de la Hisenda autonòmica
Sens perjudici de les disposicions d’aquest capítol aplicables
directament a totes les entitats de dret públic respecte de la
gestió dels tributs i d’altres ingressos de dret públic, i als
procediments administratius que s’han de seguir per exigir-los,
la resta de disposicions relatives al règim jurídic dels drets
integrants de la Hisenda pública de la Comunitat Autònoma,
com ara en matèria de compensació, d’ajornament i
fraccionament, d’interessos de demora i de prescripció, s’han
d’aplicar supletòriament als ingressos de dret públic de les
entitats instrumentals de dret públic no integrades en la Hisenda
pública autonòmica.
Capítol II
Obligacions
Article 26
Fonts de les obligacions
Les obligacions economicofinanceres de la Comunitat
Autònoma neixen de la llei, dels negocis jurídics i dels actes o
fets que, segons dret, les generen.
Article 27
Exigibilitat de les obligacions
1. El compliment de les obligacions economicofinanceres
només es pot exigir a la Hisenda de la Comunitat Autònoma
quan resultin de l’execució del seu pressupost, d’una resolució
judicial ferma o d’operacions no pressupostàries.
2. Si aquestes obligacions tenen per causa el lliurament de béns
o la prestació de serveis a favor de la Comunitat Autònoma, el
pagament no es pot efectuar fins que el creditor no hagi
complert o garantit l’obligació correlativa.
3. Sens perjudici de les responsabilitats que, si escau, es puguin
exigir, són nuls de ple dret els actes, les resolucions i les
disposicions de caràcter general emanats de qualsevol òrgan de
la Comunitat Autònoma i de les entitats instrumentals integrants
del sector públic administratiu en virtut dels quals es pretenguin
adquirir compromisos de despeses per una quantia superior a
l’import dels crèdits autoritzats amb caràcter limitador als estats
de despeses dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma.
4. En tot cas, els compromisos de despesa a què es refereix
l’apartat anterior d’aquest article s’han d’imputar als crèdits
pressupostaris adequats. A aquest efecte, el conseller competent
en matèria d’hisenda i pressuposts o l’òrgan competent en cada
cas poden proposar o autoritzar, segons correspongui, la
modificació pressupostària que considerin més convenient entre
les previstes en l’article 54 d’aquesta Llei.

10340

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014

Article 28
Compliment de resolucions judicials
1. El compliment de les resolucions judicials que determinin
obligacions a càrrec de la Hisenda de la Comunitat Autònoma,
l’ha de dur a terme l’autoritat administrativa que sigui
competent per raó de la matèria, la qual ha de proposar-ne el
pagament dins els límits que el pressupost corresponent
estableixi.
2. Si per fer-ho és necessari un crèdit extraordinari o un
suplement de crèdit que hagi d’aprovar el Parlament de les Illes
Balears, el projecte de llei corresponent s’ha de presentar davant
aquest òrgan en els dos mesos següents al dia que s’hagi
notificat la resolució judicial.
3. En tot cas, les resolucions judicials que impliquin
l’embargament o l’execució de drets de cobrament davant la
Hisenda de la Comunitat Autònoma s’han de notificar a la
direcció general competent en matèria de tresoreria de la manera
que preveu l’article 75 d’aquesta Llei.
Article 29
Interès de demora
1. Si la Comunitat Autònoma no paga el creditor en els tres
mesos següents al dia que s’hagi notificat la resolució judicial
o que s’hagi reconegut l’obligació, ha d’abonar-li, a més,
l’interès legal del diner, des que el creditor, una vegada
transcorregut el termini, reclami per escrit el compliment de
l’obligació.
2. L’interès s’ha de calcular des del dia en què tengui lloc el
requeriment del creditor, sempre que hagi transcorregut el
termini de tres mesos a què es refereix l’apartat anterior, i fins
al dia en què s’ordeni el pagament de l’obligació.
3. El que estableix aquest article s’ha d’entendre sens perjudici
de les especialitats en matèria tributària, de contractació pública
i d’expropiació forçosa, que s’han de regir pel que en disposa la
legislació específica.
4. Sens perjudici de tot això, no és exigible l’interès de demora
amb càrrec a la Hisenda de la Comunitat Autònoma per raó de
les obligacions reconegudes que portin causa d’aportacions o
transferències a favor de les entitats instrumentals integrants del
sector públic de la Comunitat Autònoma a les quals fa
referència l’article 1.3 d’aquesta Llei.
Article 30
Prescripció de les obligacions
1. Llevat del que estableixen les lleis reguladores de les diverses
obligacions, el dret al reconeixement de les obligacions i el dret
al pagament de les ja reconegudes prescriuen als quatre anys
comptadors des que neixen les obligacions o des que es
reconeixen, respectivament.
2. El còmput del termini de prescripció s’interromp en els casos
en què els creditors legítims o els seus drethavents exigeixen el
reconeixement o el pagament de l’obligació mitjançant la
presentació dels documents justificatius del seu dret.

3. Les obligacions que prescriguin s’han de donar de baixa en
els comptes corresponents, una vegada tramitat l’expedient que
sigui procedent.
Article 31
Obligacions d’altres entitats de dret públic no integrades en
la Hisenda pública autonòmica
Les normes dels articles 29 i 30 anteriors en matèria
d’interessos de demora i de prescripció de les obligacions són
aplicables supletòriament a les obligacions de les entitats
instrumentals de dret públic no integrades en la Hisenda pública
de la Comunitat Autònoma quan aquestes obligacions derivin de
relacions jurídiques de dret públic amb tercers.
Capítol III
Revisió d’actes en via economicoadministrativa
Article 32
Revisió d’actes en via economicoadministrativa
Contra els actes i les resolucions en matèria
economicoadministrativa que dictin els òrgans de
l’Administració de la Comunitat Autònoma o de les entitats de
dret públic que en depenen es poden interposar els recursos
següents:
a) Recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que
hagi dictat l’acte impugnat, en els termes que estableixen la Llei
general tributària i la normativa reglamentària de desplegament
d’aquesta Llei en matèria de revisió en via administrativa.
b) Reclamació economicoadministrativa davant la Junta
Superior d’Hisenda de les Illes Balears, en els termes que
estableixen la normativa esmentada en la lletra anterior i el
Decret 20/2012, de 16 de març, pel qual es regula l’estructura
dels òrgans competents per al coneixement i la resolució de les
reclamacions economicoadministratives que es produeixen en
l’àmbit de la gestió econòmica, financera i tributària de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
2. En la tramitació dels recursos i les reclamacions a què es
refereix l’apartat anterior s’han d’aplicar mitjans electrònics, en
els termes que estableixen la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, i la Llei
4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.
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TÍTOL II
PRESSUPOSTS GENERALS
Capítol I
Programació pressupostària i objectiu d’estabilitat
Article 33
Pla pressupostari a mitjà termini
1. El Govern de les Illes Balears ha d’aprovar, a proposta del
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, un pla
pressupostari a mitjà termini, que s’ha d’incloure en el
programa d’estabilitat que elabori el Govern de l’Estat, i en el
qual s’ha d’emmarcar l’elaboració dels pressuposts anuals de la
Comunitat Autònoma, a fi de garantir una programació
pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute públic, i la regla de la despesa, d’acord
amb la legislació aplicable en matèria d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
2. El pla pressupostari a mitjà termini ha d’incloure un període
mínim de tres anys i ha de contenir, entre altres aspectes, els
següents:
a) Els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic,
i la regla de la despesa.
b) Les projeccions de les principals partides d’ingressos i
despeses, tenint en compte tant la seva evolució tendencial, és
a dir, l’evolució basada en polítiques no subjectes inicialment a
modificacions, com l’impacte de les noves inversions i de la
resta de mesures previstes per al període considerat.
c) Els principals supòsits en els quals es basen les
projeccions d’ingressos i despeses esmentades.
d) Una avaluació de com les mesures previstes poden afectar
la sostenibilitat de les finances públiques a llarg termini.
3. D’acord amb això, el pla pressupostari a mitjà termini
constitueix la programació de l’activitat del sector públic
autonòmic, en el qual s’han de definir els equilibris
pressupostaris bàsics i la previsible evolució dels ingressos i de
les despeses en funció dels objectius estratègics i dels
compromisos de despesa assumits en el marc dels acords que
adopti el Consell de Política Fiscal i Financera.
4. Els plans pressupostaris anuals estan integrats per les
projeccions de les principals partides d’ingressos i de despeses.
Les projeccions incloses en el pla pressupostari a mitjà termini
s’han de fonamentar en previsions macroeconòmiques i
pressupostàries elaborades d’acord amb les metodologies i els
procediments establerts en el procés pressupostari anual. A
aquest efecte s’han de tenir en compte les normes següents:
a) La projecció dels ingressos ha de considerar els efectes
tendencials de l’economia, els conjunturals que es puguin
estimar i els derivats dels canvis prevists en la normativa que els
regula.
b) La projecció de les despeses ha d’assignar els recursos
disponibles d’acord amb les prioritats establertes per acomplir
les diferents polítiques de despesa, tenint en compte les
obligacions derivades de l’activitat del sector públic que vencin
en el període corresponent i els compromisos de despesa
existents en el moment de l’elaboració que generin obligacions
amb venciment en el mateix període.

10341

Article 34
Regla de despesa i límit màxim de despesa no financera
1. En l’elaboració dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma s’ha de tenir en compte la variació màxima de la
despesa computable en l’exercici corresponent, d’acord amb la
regla de despesa que regula l’article 12 de la Llei orgànica
2/2012.
A aquest efecte, no constitueixen despesa computable els
interessos de l’endeutament i la resta de despeses a què fa
referència el precepte legal esmentat, incloses les transferències
vinculades al sistema de finançament dels consells insulars.
2. Així mateix, abans de dia 1 d’agost de cada any, el Consell de
Govern ha d’aprovar el límit màxim de despesa no financera,
que s’ha de tenir en compte també en l’elaboració dels
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma per a l’exercici
següent, d’acord amb l’article 30 de la Llei orgànica 2/2012.
Capítol II
Contingut i aprovació
Secció 1a
Contingut i estructura
Article 35
Contingut
1. Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
constitueixen l’expressió xifrada, conjunta i sistemàtica de les
obligacions que, com a màxim, poden reconèixer els ens que
integren el sector públic administratiu de la Comunitat
Autònoma, i de les previsions de les despeses i de les variacions
d’actius i passius dels ens que integren el seu sector públic
empresarial i fundacional, i també dels drets o els ingressos del
conjunt dels ens integrants del sector públic autonòmic que es
preveuen liquidar durant l’exercici.
2. Els pressuposts s’han d’adaptar a les línies generals de
política econòmica i financera determinades pel Consell de
Govern i han d’incloure l’anualitat de les previsions
contingudes en el pla pressupostari a mitjà termini.
En tot cas, i d’acord amb l’article 14 de la Llei orgànica
2/2012, els crèdits pressupostaris per satisfer els interessos i el
capital del deute públic s’han d’entendre sempre inclosos en
l’estat de despeses del pressupost de l’Administració de la
Comunitat Autònoma, i no poden ser objecte d’esmena o
modificació mentre s’ajustin a les condicions de la llei que
n’hagi autoritzat l’emissió.
3. Integren els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma:
a) El pressupost de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, que inclou els estats
pressupostaris d’aquesta Administració, del Parlament de les
Illes Balears i de la resta d’òrgans estatutaris regulats en
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i també dels
organismes autònoms dependents sense pressupost propi i de
l’Agència Tributària de les Illes Balears.
b) Els pressuposts del Servei de Salut de les Illes Balears i
de la resta d’entitats que integren el sector públic administratiu,
llevat del pressupost de la Universitat de les Illes Balears.
c) Els pressuposts de les entitats que integren el sector
públic empresarial.
d) Els pressuposts de les entitats que integren el sector
públic fundacional.
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4. D’acord amb el que preveu la lletra a de l’apartat anterior, els
pressuposts dels organismes autònoms sense pressupost propi
i de l’Agència Tributària de les Illes Balears s’integren en el
pressupost de l’Administració de la Comunitat Autònoma en
seccions separades per a cada entitat.
Això no obstant, la llei de creació de cada organisme pot
establir que l’entitat disposi de pressupost propi, el qual no s’ha
d’integrar en el de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

dels actius i passius; les finalitats o els objectius que amb
aquestes despeses es pretenguin aconseguir, d’acord amb el que
estableix aquesta Llei, i les directrius de política econòmica i
financera que fixi el Consell de Govern.

5. D’acord amb el que preveu la lletra b de l’apartat 3 anterior,
els consorcis adscrits a la Comunitat Autònoma disposen de
pressupost propi, llevat dels consorcis la integració dels quals en
el pressupost de l’Administració de la Comunitat autònoma
s’aprovi mitjançant un acord motivat del Consell de Govern a
proposta conjunta del conseller competent en matèria d’hisenda
i pressuposts i del conseller sectorial corresponent. En aquest
cas, s’han d’integrar en el pressupost d’aquesta Administració
en seccions separades per a cada consorci.

Els crèdits continguts en els estats de despeses a què es
refereix l’article 36.1 a s’han d’estructurar d’acord amb les
classificacions següents:
a) La classificació orgànica, que agrupa els crèdits assignats
per seccions pressupostàries, les quals es poden subdividir en
òrgans o centres gestors de nivell inferior.
b) La classificació funcional, que agrupa els crèdits per
consideració a les finalitats o als objectius que es pretenen
aconseguir. A aquest efecte, la conselleria competent en matèria
d’hisenda i pressuposts ha d’establir un sistema d’objectius que
serveixi de marc a la gestió pressupostària i que faci possible
classificar els crèdits per programes. D’acord amb això, aquesta
classificació consta, com a mínim, de tres nivells: el primer,
relatiu al grup de funció; el segon, a la funció, i el tercer, a la
subfunció; això no obstant, aquesta classificació es pot ampliar
en un o dos nivells, relatius al programa i al subprograma,
respectivament.
c) La classificació econòmica, que agrupa els crèdits segons
la naturalesa econòmica de les despeses, les quals s’han de
separar en operacions corrents, operacions de capital,
operacions financeres i fons de contingència. Els capítols
corresponents a aquesta classificació s’han de desglossar en
articles i aquests, al seu torn, en conceptes, els quals es poden
dividir en subconceptes.
d) Així mateix, i pel que fa al capítol de despeses en
inversions reals, s’hi ha d’incloure una classificació territorial
per àmbits insulars i, si escau, per municipis, de la manera que
prevegi l’ordre del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts a què fa referència l’article 40.2 d’aquesta Llei.

6. El pressupost de la Universitat de les Illes Balears i els
pressuposts dels ens a què es refereix l’article 1.4 d’aquesta Llei
no formen part dels pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma, sens perjudici d’incloure’ls en la documentació
complementària d’aquests pressuposts generals de la manera
que preveu l’article 45.2 d’aquesta Llei.
Article 36
Estructura bàsica dels pressuposts
1. Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma han de
contenir:
a) Els estats de despeses dels ens del sector públic
administratiu amb l’especificació corresponent dels crèdits
necessaris per atendre el compliment de les obligacions.
b) Els estats d’ingressos dels ens del sector públic
administratiu, que han de comprendre les estimacions dels
diversos drets econòmics que s’han de reconèixer o liquidar
durant l’exercici i la previsió d’endeutament.
c) Els pressuposts d’explotació i de capital dels ens del
sector públic empresarial i fundacional, amb les previsions
corresponents de les despeses i dels ingressos i les variacions
d’actius i passius de l’exercici, d’acord amb el que estableix
l’article 40.1 d’aquesta Llei.
2. Els pressuposts de cadascuna de les entitats a què es refereix
l’article 35.3 d’aquesta Llei, que integren els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, s’han
d’aprovar sense dèficit inicial entre els estats de despeses i els
estats d’ingressos, pel que fa a les entitats a què es refereixen les
lletres a i b de l’article esmentat, i entre les estimacions de
despeses, d’increments d’actius i de disminució de passius,
d’una banda, i les estimacions d’ingressos, d’increments de
passius i de disminució d’actius, de l’altra, pel que fa a les
entitats a què es refereixen les lletres c i d.
Així mateix, els pressuposts s’han d’ajustar al pla
pressupostari a mitjà termini, al límit de despesa no financera i
a la regla de despesa corresponents, d’acord amb el que
estableixen aquesta Llei i les normatives estatal bàsica i europea
en matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
3. El conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts ha
de determinar l’estructura dels pressuposts, tenint en compte
l’organització del sector públic de la Comunitat Autònoma; la
naturalesa econòmica dels ingressos i de les despeses, i també

Article 37
Estructura dels estats de despeses dels ens del sector públic
administratiu

Article 38
Fons de contingència
1. En el pressupost de l’Administració de la Comunitat
Autònoma de cada exercici s’hi ha d’incloure una secció
pressupostària que, d’acord amb la classificació econòmica que
preveu la lletra c de l’article anterior i sota la denominació fons
de contingència, s’ha de destinar, quan sigui procedent, a
atendre necessitats inajornables, de caràcter no discrecional, no
previstes en els pressuposts generals aprovats inicialment, i que
es poden presentar al llarg de l’exercici.
La llei de pressuposts generals de cada exercici ha de
determinar la quantia de la dotació anual corresponent a aquest
fons, amb un mínim de l’1 % dels estats de despeses no
financeres del pressupost inicial consolidat de l’Administració
de la Comunitat Autònoma i de les entitats integrants del sector
públic administratiu.
2. El fons de contingència s’ha de fer servir per finançar les
modificacions de crèdit següents:
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdit, en els
termes que estableix l’article 56.
b) Les ampliacions de crèdit, en els termes que estableix
l’article 57.
c) Les incorporacions de crèdit, en els termes que estableix
l’article 60.
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3. Correspon al conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts distribuir el fons de contingència del pressupost
entre les diferents seccions i aplicacions pressupostàries segons
la finalitat i la naturalesa econòmica de les despeses que hi
hagin de ser imputades, a proposta del director general
competent en matèria de pressuposts i amb l’autorització prèvia
del Consell de Govern.
4. Als efectes del que estableixen els apartats 2 i 3 anteriors, i
d’acord amb l’article 61 d’aquesta Llei, el conseller competent
en matèria d’hisenda i pressuposts ha d’aprovar els expedients
de rectificacions de crèdit que siguin necessaris per augmentar
les dotacions de les aplicacions pressupostàries en les quals
s’hagin produït les noves necessitats de crèdit, i ha de minorar
el fons de contingència.
5. D’acord amb el que estableix l’apartat 1 d’aquest article, les
despeses de caràcter discrecional, o les que s’haurien pogut
preveure en el moment de l’elaboració dels pressuposts, no es
poden finançar amb càrrec al fons de contingència, i s’han de
cobrir, si s’escau, amb càrrec a altres partides del pressupost de
despeses, mitjançant la tramitació dels expedients de
transferències de crèdit a què fa referència l’article 58 o, si
escau, mitjançant l’expedient de modificació pressupostària que
sigui adequat segons el tipus de despesa i el fons de finançament
de què es disposi.
6. Els romanents de crèdit del fons de contingència que no
s’hagin utilitzat al tancament de l’exercici pressupostari no
poden ser, en cap cas, objecte d’incorporació a l’exercici
següent.
Article 39
Estructura dels estats d’ingressos dels ens del sector públic
administratiu
Les previsions contingudes en els estats d’ingressos a què es
refereix l’article 36.1 b s’estructuren d’acord amb les
classificacions següents:
a) La classificació orgànica, que agrupa els ingressos
prevists per seccions pressupostàries, les quals es poden
subdividir en òrgans o centres gestors de nivell inferior.
b) La classificació econòmica, que agrupa els ingressos
segons la naturalesa econòmica, i distingeix entre ingressos per
operacions corrents, ingressos per operacions de capital i
ingressos per operacions financeres. Els capítols corresponents
a aquesta classificació s’han de desglossar en articles i aquests,
al seu torn, en conceptes, els quals es poden dividir en
subconceptes.

Article 40
Estructura dels pressuposts dels ens del sector públic
empresarial i fundacional
1. Les previsions corresponents a les activitats
economicofinanceres de cada una de les entitats del sector
públic empresarial i fundacional s’han de reflectir en un
pressupost, l’estructura del qual ha de determinar el conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts. Aquest
pressupost, com a mínim, ha de contenir:
a) Un pressupost d’explotació, que ha d’incloure les
previsions de les despeses i dels ingressos imputables al compte
de pèrdues i guanys de l’exercici.
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b) Un pressupost de capital, que ha d’incloure les previsions
en les variacions dels actius i dels passius, financers i no
financers, imputables al balanç de situació de l’exercici.
2. Mitjançant l’ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts que reguli el procediment d’elaboració
dels pressuposts generals de cada exercici, es pot preveure que,
juntament amb els estats anteriors, els ens del sector públic
empresarial i fundacional elaborin un estat de dotacions i un
estat de recursos, exclusivament amb la finalitat de facilitar la
consolidació dels seus pressuposts amb els pressuposts de
despeses i d’ingressos de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i de la resta d’ens del sector públic administratiu.
3. Sens perjudici del caràcter estimatiu dels pressuposts
d’aquestes entitats, tenen caràcter limitador, a l’efecte de
requerir l’autorització prèvia del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts a què fa referència l’article 63 d’aquesta
Llei, les previsions següents:
a) L’import de les previsions de despesa corresponents a
remuneracions del personal incloses en el pressupost
d’explotació.
b) L’import total de les previsions de despesa del pressupost
d’explotació.
c) L’import total de les previsions de variacions dels actius
i els passius no financers incloses en el pressupost de capital.
d) L’import total de les previsions de variacions dels actius
i els passius financers incloses en el pressupost de capital.
Secció 2a
Creació de partides pressupostàries, despeses amb
finançament afectat i àmbit temporal dels pressuposts
Article 41
Creació de partides pressupostàries
1. En els casos en què, per poder efectuar correctament la
imputació comptable dels ingressos i de les despeses, sigui
necessari desglossar els crèdits aprovats en els pressuposts o
introduir-hi nous conceptes pressupostaris com a conseqüència
de noves necessitats sorgides en l’execució pressupostària, es
poden crear, per resolució del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, les partides pressupostàries adequades,
les quals s’han de dotar de crèdit mitjançant algun dels
procediments de modificació pressupostària que regula aquesta
Llei.
2. Això no obstant, l’aprovació dels expedients de
modificacions pressupostàries implica l’aprovació de la creació
de les partides pressupostàries corresponents per a la imputació
comptable correcta dels ingressos o de les despeses, d’acord
amb les classificacions pressupostàries establertes per elaborar
els pressuposts de la Comunitat Autònoma que corresponguin
en cada cas.
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Article 42
Despeses amb finançament afectat

Article 43
Àmbit temporal

1. Sens perjudici del que disposa amb caràcter general l’article
5.1 f d’aquesta Llei i del règim aplicable a les despeses per a la
realització de les quals s’hagin afectat legalment determinats
ingressos, tenen el caràcter de despeses amb finançament afectat
les que es financin, en tot o en part, mitjançant uns recursos
concrets en els quals han de concórrer les condicions següents:
a) L’obligació de destinar els recursos a unes finalitats
concretes que impliquen despesa.
b) La pèrdua del dret al cobrament efectiu dels recursos, en
tot o en part, en cas que no es faci la despesa corresponent.
c) L’obligació de reintegrament dels recursos ja obtinguts
prèviament, en tot o en part, en cas que no es faci la despesa
corresponent.

L’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural,
al qual s’han d’imputar:
a) Els drets econòmics liquidats durant l’exercici, amb
independència de l’exercici del qual derivin.
b) Les obligacions reconegudes corresponents a qualsevol
tipus de despeses efectuades abans que acabi l’exercici
pressupostari amb càrrec als crèdits o a les previsions
corresponents, sens perjudici del que estableix l’article 51.2
d’aquesta Llei.

2. Especialment, tenen aquest caràcter les aportacions finalistes
rebudes d’altres persones o entitats, tant públiques com
privades, destinades a finançar despeses que, per la seva
naturalesa, estiguin compreses en els objectius o les finalitats
assignats als ens del sector públic.
3. Les despeses amb finançament afectat s’han d’identificar en
els estats d’ingressos i de despeses dels pressuposts generals de
la forma que es determini reglamentàriament, de manera que, en
tot moment, sigui possible relacionar l’execució de les despeses
amb el finançament rebut, o que s’espera rebre, per a la finalitat
concreta que es pretén obtenir. En tot cas, les partides
pressupostàries de despeses afectades a una finalitat concreta no
poden estar vinculades amb partides corresponents a altres
finalitats.
4. El període d’execució de les despeses amb finançament
afectat és el que transcorre entre el primer i el darrer acte de
gestió, tant pel que fa al pressupost d’ingressos com al de
despeses, actes que es poden dur a terme en més d’un exercici
pressupostari.
5. Reglamentàriament s’han d’establir els mecanismes adequats
per fer el seguiment d’aquestes despeses i controlar-les, de
manera que, en tots els exercicis pressupostaris corresponents,
se’n pugui tenir informació clara i precisa.
En tot cas, el romanent de tresoreria, al qual es refereix
l’article 80 d’aquesta Llei, s’ha de calcular separant la part del
romanent afectat de la part del que no hi està.
6. Els romanents de crèdit corresponents a despeses amb
finançament afectat es poden incorporar en l’exercici següent de
la manera que preveu l’article 60 d’aquesta Llei, llevat que es
desisteixi d’iniciar o continuar l’execució de la despesa o resulti
impossible efectuar-la.

Secció 3a
Procediment d’elaboració
Article 44
Procediment d’elaboració dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma
1. El procediment d’elaboració dels pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma s’ha d’ajustar a les normes següents:
a) Els òrgans i les entitats que integren el sector públic
administratiu han de trametre al conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts els avantprojectes d’estats de despeses
i d’estimació d’ingressos corresponents, amb la documentació
annexa que s’especifica en l’article següent, degudament
ajustats a les previsions que contenen aquesta Llei i la resta de
la normativa aplicable, i d’acord amb les directrius de política
econòmica i financera que estableixi el Consell de Govern.
b) Les entitats que integren el sector públic empresarial i
fundacional han de trametre, per mitjà de la conselleria
d’adscripció, els avantprojectes dels pressuposts d’explotació i
de capital, que han de comprendre totes les seves activitats, amb
els mateixos requisits que preveu la lletra anterior.
c) La conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts ha d’elaborar l’avantprojecte de l’estat d’ingressos.
El conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts ha
de desplegar les normes d’aquest procediment mitjançant una
ordre, que també ha de fixar els terminis aplicables.
2. Amb els avantprojectes esmentats, la conselleria competent
en matèria d’hisenda i pressuposts ha d’elaborar l’avantprojecte
de llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma i l’ha
de sotmetre a l’acord del Consell de Govern.
Article 45
Documentació complementària
1. S’ha d’adjuntar a l’avantprojecte de llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma, únicament, la
documentació següent:
a) Un estat consolidat de tots els avantprojectes d’estats de
despeses i d’estimació d’ingressos del sector públic
administratiu. Això no obstant, l’ordre a què es refereix l’article
anterior pot preveure que aquesta consolidació s’estengui també
a la resta d’entitats integrants del sector públic empresarial i
fundacional.
b) Una estimació de l’import dels beneficis fiscals que
afecten els tributs estatals cedits i els imposts propis.
c) Una memòria explicativa del contingut i de les principals
modificacions que presenti l’avantprojecte, comparat amb el
pressupost vigent. Aquesta memòria ha d’explicar els criteris
que s’han d’aplicar a les subvencions corrents i de capital.
També s’hi ha d’incloure una explicació sobre els aspectes
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pressupostaris de la funció pública, la seva adequació a la
plantilla orgànica vigent i el detall de les plantilles de tots els
òrgans i les entitats del sector públic autonòmic.
d) Una memòria explicativa del contingut dels pressuposts
de les entitats del sector públic empresarial i fundacional i dels
objectius que preveuen aconseguir aquestes entitats durant
l’exercici, i també de la resta d’aspectes que s’estableixin per
mitjà de l’ordre a què es refereix l’article anterior.
e) Un informe economicofinancer.
f) Un avançament de l’estat d’execució dels pressuposts de
l’any en curs.
g) La classificació per programes, si n’hi ha, de totes les
seccions pressupostàries.
h) La informació que permeti relacionar el saldo dels
ingressos i de les despeses previstes en els pressuposts amb la
capacitat o la necessitat de finançament, de manera que quedi
acreditat el compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
de l’exercici.

límit màxim de despesa no financera i a l’objectiu d’estabilitat
pressupostària de l’exercici prorrogat.
f) Mentre no entrin en vigor els nous pressuposts generals es
poden fer les modificacions pressupostàries que preveu aquesta
Llei.
g) Els nous pressuposts generals que entrin en vigor
produeixen efectes des de l’1 de gener.

2. Així mateix, pel que fa a la Universitat de les Illes Balears i
les entitats que en depenen, i també pel que fa a cada un dels ens
a què es refereix l’article 1.4 d’aquesta Llei, s’hi han d’incloure,
a efectes informatius, les previsions pressupostàries per a
l’exercici corresponent de tots aquests ens i la resta
d’informació que prevegi l’ordre que reguli el procediment
d’elaboració dels pressuposts.

Capítol III
Règim dels crèdits pressupostaris i de les modificacions

Article 46
Tramesa al Parlament
El projecte de llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma, amb la documentació complementària detallada en
l’article anterior i la que prevegi l’Estatut d’autonomia de les
Illes Balears, s’ha de trametre al Parlament de les Illes Balears
abans de dia 1 de novembre de cada any, perquè l’examini,
l’esmeni i, si s’escau, l’aprovi.
Article 47
Pròrroga dels pressuposts
1. Si la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
no entra en vigor dia 1 de gener de l’exercici en què hagi de ser
efectiva, s’han de considerar automàticament prorrogats els
pressuposts inicials de l’exercici anterior, fins que entri en vigor
la nova llei de pressuposts generals, amb les particularitats que
s’estableixin en l’ordre a què fa referència l’apartat 3 d’aquest
article i les que s’indiquen a continuació:
a) L’estructura orgànica dels pressuposts prorrogats s’ha
d’adaptar a l’organització administrativa en vigor en l’exercici
en què el pressupost s’ha d’executar.
b) No s’han de prorrogar els crèdits per a les despeses
corresponents a programes o actuacions que acabin en l’exercici
anterior o per obligacions que s’hagin d’extingir en l’exercici
esmentat.
c) En tot cas, s’han de prorrogar els crèdits definitius amb
finançament afectat al llarg de l’exercici anterior que hagin de
mantenir aquest caràcter en l’exercici corrent.
d) Els crèdits relatius a les amortitzacions de l’endeutament
financer s’han de prorrogar, en la mesura que no impliquin un
increment de l’endeutament net, i s’han d’ajustar a la baixa, si
s’escau, per tal d’adaptar-los a les amortitzacions corresponents
al deute viu en l’exercici prorrogat.
e) Els estats de despeses s’han d’ajustar a la baixa, si s’escau
i en la part que ocasioni el menor trastorn per al servei públic,
a fi d’adaptar els pressuposts prorrogats a la regla de despesa, al

2. Els ajusts a la baixa que, d’acord amb l’apartat anterior,
siguin procedents s’han de fer per mitjà de les declaracions
d’indisponibilitat dels crèdits respectius, d’acord amb l’article
53 d’aquesta Llei.
3. Per mitjà d’una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts s’han de desplegar les particularitats
pressupostàries i comptables inherents a la pròrroga
pressupostària, i se’n poden regular altres de concordants amb
les que s’estableixen en l’apartat anterior d’aquest article.

Secció 1a
Principis generals
Article 48
Crèdits pressupostaris i principi d’especialitat
1. Són crèdits pressupostaris cada una de les assignacions
individualitzades de despesa, que figuren en els pressuposts a
què fan referència les lletres a i b de l’article 35.3 d’aquesta
Llei, a disposició dels centres gestors per cobrir les necessitats
per a les quals s’hagin aprovat.
L’especificació dels crèdits, la determinen les partides
pressupostàries que resulten de les diverses classificacions en
què s’estructuren els estats de despeses, d’acord amb l’article 37
d’aquesta Llei.
2. Amb caràcter general i sens perjudici del que estableix aquest
capítol, els crèdits pressupostaris es regeixen pel principi
d’especialitat, en els vessants qualitatiu, quantitatiu i temporal
d’aquest principi.
Article 49
Especialitat qualitativa
Els crèdits per a despeses s’han de destinar exclusivament
a la finalitat específica per a la qual hagin estat autoritzats per
la llei de pressuposts generals o per les modificacions aprovades
de conformitat amb aquesta Llei.
Article 50
Especialitat quantitativa. Vinculació dels crèdits
1. Els crèdits que es consignin en els estats de despeses dels
pressuposts generals tenen caràcter limitador i vinculant entre
si i, en conseqüència, no es poden autoritzar despeses per una
quantia superior a l’import d’aquests crèdits.
2. Els nivells de vinculació dels crèdits de les entitats que
integren el sector públic administratiu són els que per a cada any
estableixi la llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma.
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Article 51
Especialitat temporal
1. Amb càrrec als crèdits consignats en els pressuposts generals
només es poden contreure obligacions derivades de les despeses
que es facin durant l’any natural de l’exercici pressupostari.
2. No obstant això, les obligacions següents s’han d’aplicar als
crèdits del pressupost vigent en el moment del reconeixement
pressupostari de l’obligació:
a) Les que resultin de la liquidació d’endarreriments a favor
del personal al servei del sector públic de la Comunitat
Autònoma.
b) Les derivades d’exercicis anteriors, quan s’hagin
comptabilitzat en el compte d’obligacions pendents d’imputar
al pressupost. Les obligacions esmentades, les ha d’imputar al
pressupost corrent abans del darrer dia del mes de febrer l’òrgan
competent a què es refereix l’article 72. A partir de l’1 de març
de l’exercici en curs, el conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts ha d’autoritzar prèviament aquesta
imputació. En tot cas, s’ha d’informar el Consell de Govern de
la relació d’obligacions que s’hagin comptabilitzat en aquest
compte comptable.
c) Les derivades d’exercicis anteriors, quan no s’hagin
comptabilitzat en el compte d’obligacions pendents d’imputar
al pressupost i la imputació de les quals al pressupost corrent
sigui autoritzada pel Consell de Govern.
Secció 2a
Disponibilitat dels crèdits
Article 52
Disponibilitat
Els crèdits consignats en els pressuposts generals s’entenen
disponibles, i amb càrrec a aquests crèdits es poden fer les
retencions o les autoritzacions que siguin procedents a fi de
tramitar les modificacions pressupostàries que calguin o
l’execució de les despeses corresponents, llevat que se’n declari
expressament la indisponibilitat.
Article 53
Indisponibilitat
1. Els crèdits del pressupost de despeses que assenyalin la llei
de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma o les
modificacions, i els que determini el conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, han de quedar en situació
d’indisponibilitat mentre no siguin reconeguts o, si escau,
recaptats els drets afectats a les despeses a què es refereixin els
crèdits pressupostaris esmentats, i també en tots els altres casos
en què la bona gestió del pressupost de despeses així ho
aconselli, particularment pel que fa als crèdits per a despeses
corresponents a transferències a títol gratuït o altres a favor
d’agents del sector públic autonòmic que no afectin els drets de
terceres persones o el manteniment dels serveis públics
essencials.
2. Prèviament a la declaració d’indisponibilitat del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, el director
general competent en matèria de pressuposts pot fer les
retencions que estimi oportunes en els crèdits corresponents si
considera que es verifica qualsevol de les circumstàncies que
preveu aquesta Llei perquè sigui procedent la declaració
esmentada.

Les retencions de crèdit que faci el director general
competent en matèria de pressuposts han de donar lloc a les
declaracions d’indisponibilitat que decideixi el conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts o, si s’escau,
s’han d’aixecar des del moment en què no es verifiquin les
circumstàncies que les justifiquen.
De la mateixa manera, els crèdits declarats indisponibles es
poden declarar novament disponibles en la mesura en què
desapareguin les raons que varen motivar la declaració
corresponent.
3. En tot cas, abans de dia 15 de març de cada exercici, el
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts ha de
declarar indisponibles crèdits per l’import de les obligacions
que no s’hagin imputat al pressupost de les seccions
pressupostàries corresponents abans del darrer dia del mes de
febrer, en els termes que preveu l’article 51.2 b anterior.
Aquesta situació d’indisponibilitat dels crèdits s’ha de mantenir
fins que s’imputin al pressupost corrent de la manera que
estableix el precepte esmentat.
Així mateix, el conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts ha de declarar indisponibles crèdits en els casos i de
la manera que preveuen els articles 47.2 i 102.2 d’aquesta Llei.
Secció 3a
Modificacions de crèdits dels ens del sector públic
administratiu
Article 54
Tipus de modificacions de crèdit
1. Els crèdits inicials i les previsions inicials dels estats de
despeses i d’ingressos dels pressuposts generals dels ens del
sector públic administratiu de la Comunitat Autònoma poden
ser objecte de les modificacions pressupostàries següents:
a) Crèdits extraordinaris.
b) Suplements de crèdit.
c) Ampliacions de crèdit.
d) Transferències de crèdit.
e) Generacions de crèdit.
f) Incorporacions de crèdit.
g) Rectificacions de crèdit.
2. Per reglament s’han d’establir les normes generals de
tramitació de les modificacions de crèdit a què es refereix
l’apartat anterior d’aquest article, i també les especialitats que
es derivin de l’autonomia de la Universitat de les Illes Balears
i de l’organització específica del Servei de Salut de les Illes
Balears i de les altres entitats del sector públic administratiu
amb pressupost propi.
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Article 55
Competències en matèria de modificacions de crèdit
1. Correspon al Consell de Govern, a proposta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts:
a) Aprovar els projectes de llei de concessió de crèdits
extraordinaris o de suplements de crèdit i trametre’ls al
Parlament de les Illes Balears, i també aprovar els expedients
que siguin competència seva, en els termes que estableix
l’article 56.
b) Autoritzar l’aplicació de la dotació del fons de
contingència en els termes que estableix l’article 38.
c) Autoritzar prèviament la tramitació dels expedients
d’ampliació de crèdit regulats en l’article 57.
d) Resoldre els expedients de modificacions pressupostàries
en els casos de discrepància entre l’informe de la Intervenció
General i la proposta de modificació.
2. Correspon al conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts:
a) Sotmetre a l’aprovació del Consell de Govern els
expedients de concessió de crèdits extraordinaris o de
suplements de crèdit que siguin competència seva.
b) Aprovar els expedients d’ampliació de crèdit i
proposar-ne l’autorització prèvia al Consell de Govern.
c) Aprovar les transferències de crèdit, les generacions de
crèdit, les incorporacions de crèdit i les rectificacions de crèdit,
llevat de les modificacions dels pressuposts de les entitats
instrumentals del sector públic administratiu que, en el marc del
que estableixen els articles 8 h, 10 b i 54.2 d’aquesta Llei, hagin
d’aprovar òrgans propis de l’entitat corresponent.
d) Aprovar la creació de partides pressupostàries no previstes en
els estats de despeses o d’ingressos dels pressuposts generals, en
els termes que estableix l’article 41 d’aquesta Llei.
e) Exercir la resta de les funcions i les competències en
matèria de modificacions pressupostàries no atribuïdes
expressament a altres òrgans.
3. Correspon a la Mesa del Parlament de les Illes Balears, al
Consell de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i al Ple
del Consell Audiovisual de les Illes Balears aprovar les
transferències de crèdit, les generacions de crèdit, les
incorporacions de crèdit i les rectificacions de crèdit que afectin
les seves seccions pressupostàries.
Article 56
Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
1. Quan per raons d’urgència i interès públic s’hagi d’efectuar
alguna despesa amb càrrec al pressupost de l’Administració de
la Comunitat Autònoma o de les entitats instrumentals del
sector públic administratiu que no es pugui ajornar fins a
l’exercici següent, i per a la qual no hi hagi crèdit adequat o el
consignat resulti insuficient, i no sigui possible dotar-la
mitjançant algun dels altres tipus de modificacions de crèdit
dels que preveu l’article 54, s’ha de tramitar un crèdit
extraordinari o un suplement del crèdit inicialment previst,
mitjançant l’aprovació del projecte de llei corresponent o, en els
casos que preveu l’apartat 3 d’aquest article, mitjançant l’acord
corresponent.
2. El finançament d’aquestes modificacions de crèdit ha de ser
el següent:
a) Si la necessitat de crèdit correspon a operacions
financeres del pressupost, el crèdit extraordinari o el suplement
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s’han de finançar amb endeutament a llarg termini o amb la
baixa en altres crèdits de la mateixa naturalesa.
b) Si la necessitat de crèdit es refereix a operacions no
financeres del pressupost, el crèdit extraordinari o el suplement
de crèdit s’han de finançar preferentment mitjançant l’aplicació
del fons de contingència o mitjançant la baixa en altres crèdits
de caràcter no financer que es considerin adequats, o també, si
escau, amb ingressos no financers nous o superiors efectivament
recaptats, en el marc del que preveu l’article 12.4 de la Llei
orgànica 2/2012, sempre que, en aquest darrer cas, en
l’expedient que es tramiti s’acrediti, mitjançant un informe de
la direcció general competent en matèria de pressuposts, que els
ingressos ordinaris de caràcter no finalista es recapten amb
normalitat.
Excepcionalment, el crèdit extraordinari o el suplement de
crèdit es poden finançar amb els recursos que preveu la lletra a
anterior.
3. El Consell de Govern pot aprovar els crèdits extraordinaris i
els suplements de crèdit quan es financin amb l’aplicació del
fons de contingència o amb la baixa en altres crèdits.
Article 57
Ampliacions de crèdit
1. Excepcionalment, tenen caràcter d’ampliables els crèdits
destinats a atendre les despeses que, de manera taxada i
degudament explicitades, s’indiquin en la llei de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma de cada exercici, i, en
aquests casos, es pot incrementar la quantia dels crèdits fins a
l’import que suposin les despeses corresponents.
Així mateix, tenen caràcter d’ampliables els crèdits relatius
a serveis transferits per l’Estat durant l’exercici, i també, en tot
cas, els destinats a satisfer obligacions derivades de
l’endeutament de la Comunitat Autònoma, tant pel que fa als
interessos i les amortitzacions de capital, com pel que fa a les
despeses derivades de les operacions d’emissió, conversió,
bescanvi o amortització anticipada d’aquest capital, per garantir
el compliment del que disposen els articles 14 i 32 de la Llei
orgànica 2/2012.
2. La tramitació de les ampliacions de crèdit requereix
l’autorització prèvia del Consell de Govern, a proposta del
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
3. Amb caràcter general, les ampliacions de crèdit s’han de
finançar amb càrrec al fons de contingència, d’acord amb el que
estableix l’article 38 d’aquesta Llei, o, quan es tracti de
despeses discrecionals o que s’haurien pogut preveure en el
moment de l’elaboració dels pressuposts, amb la baixa en altres
crèdits de despeses del pressupost no financer.
En el cas particular d’ampliacions de crèdits destinades a
amortitzar anticipadament deute viu per aplicació del que
disposa l’article 32 de la Llei orgànica 2/2012, l’ampliació s’ha
de fer amb càrrec al romanent de tresoreria positiu no afectat i
per la quantia que correspongui al superàvit pressupostari de
l’exercici immediatament anterior.
4. No es poden ampliar crèdits que hagin estat prèviament
minorats, a excepció dels relatius a l’endeutament.
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Article 58
Transferències de crèdit
1. Les transferències de crèdit són traspassos de dotacions d’una
partida pressupostària a una altra amb un nivell de vinculació
diferent.
2. No obstant el que disposa l’article 49 d’aquesta Llei, i sens
perjudici del que, si s’escau, estableixi anualment la llei de
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, es poden
autoritzar transferències de crèdit entre partides pressupostàries,
amb les limitacions generals següents:
a) No poden afectar partides pressupostàries els crèdits de
les quals hagin estat dotats mitjançant crèdits extraordinaris o
suplements de crèdit durant l’exercici.
b) No poden minorar les partides pressupostàries els crèdits
de les quals tenguin el caràcter d’ampliable, excepte si la partida
el crèdit de la qual s’ha d’incrementar també té aquest caràcter
d’ampliable.
c) No poden minorar els crèdits pressupostaris que hagin
estat dotats en virtut de les incorporacions de crèdit a què es
refereix l’article 60 d’aquesta Llei, sens perjudici de la
possibilitat de transferir el crèdit inicial de la partida objecte de
la incorporació.
d) No poden minorar crèdits destinats a operacions
financeres per incrementar crèdits destinats a operacions no
financeres.
e) No es poden incrementar els crèdits relatius a operacions
corrents amb minoració dels crèdits relatius a operacions de
capital, excepte que s’obtengui l’autorització prèvia de la
Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes
Balears o que es tracti de crèdits consignats per dotar el
funcionament de noves inversions que hagin acabat en el mateix
exercici.
No obstant això, la llei de pressuposts generals de cada
exercici pot establir excepcions a aquesta limitació, per a
determinades finalitats de despesa, de manera que els crèdits per
a operacions corrents relatius a aquestes categories es puguin
incrementar amb minoració de crèdits per operacions de capital.
Article 59
Generacions de crèdit
1. Les generacions de crèdit són modificacions per les quals
s’incrementa el crèdit de determinades partides pressupostàries
de despesa com a conseqüència de l’obtenció de certs ingressos,
no prevists o superiors als prevists en els pressuposts inicials.
2. Amb les limitacions establertes en els apartats següents
d’aquest article i sens perjudici del que, si s’escau, estableixi
anualment la llei de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma, poden generar crèdit en els estats de despeses del
pressupost els ingressos derivats de les operacions següents:
a) Transferències corresponents a serveis transferits de
l’Estat.
b) Transferències de l’Administració de la Comunitat
Autònoma a favor de les entitats instrumentals del sector públic
administratiu.
c) Aportacions de persones físiques o jurídiques, privades o
públiques, per finançar, juntament amb les entitats del sector
públic de la Comunitat Autònoma, despeses que per la seva
naturalesa estiguin compreses en els objectius o les finalitats
d’aquestes persones o entitats.
d) Ingressos directament afectats a la realització de
determinades despeses o actuacions.

e) Ingressos per reintegraments de pagaments indeguts fets
amb càrrec als crèdits dels estats de despeses del mateix
exercici.
3. Com a regla general, la generació de crèdit només es pot
autoritzar quan s’hagin recaptat de manera efectiva els ingressos
que la justifiquen, a excepció dels ingressos que provenguin
d’altres administracions públiques, cas en el qual la generació
es pot autoritzar des del moment del reconeixement del dret de
cobrament per raó del reconeixement de l’obligació per part de
l’administració corresponent, o des que consti que hi ha un
compromís ferm d’aportació.
Així mateix, en el cas d’aportacions de l’Administració de
la Comunitat Autònoma a favor del Servei de Salut de les Illes
Balears o d’una altra entitat integrant del sector públic
administratiu amb pressupost propi, la generació de crèdit també
es pot autoritzar una vegada que s’hagi reconegut el dret de
cobrament corresponent, per raó del reconeixement de
l’obligació de l’Administració de la Comunitat Autònoma, o
quan hi hagi el compromís ferm d’aportació en l’exercici
corrent d’aquesta Administració.
4. La generació de crèdit en els estats de despeses s’ha de regir
per les regles següents:
a) En el cas que preveu la lletra a de l’apartat 2 anterior, la
generació s’ha de destinar als crèdits per a despeses que siguin
adequades per atendre les obligacions derivades de l’assumpció
de les competències de la Comunitat Autònoma.
b) En els casos que preveuen les lletres b, c i d de l’apartat
2 anterior, la generació s’ha de destinar als crèdits per a
despeses que siguin adequades per dur a terme les actuacions
concretes que es financen amb l’aportació rebuda o per a la
realització de les quals l’ingrés està afectat.
c) En el cas que preveu la lletra e de l’apartat 2 anterior, la
generació s’ha de destinar a reposar el crèdit del pressupost de
despeses amb càrrec al qual es va fer el pagament indegut.
5. Amb caràcter excepcional, poden generar crèdit en el
pressupost de l’exercici els ingressos a què es refereixen les
lletres a, b, c i d de l’apartat 2 d’aquest article recaptats en el
darrer trimestre de l’exercici anterior.
Article 60
Incorporacions de crèdit
1. D’acord amb el que estableixen els articles 43 b i 51
d’aquesta Llei, al tancament de l’exercici pressupostari els
crèdits dels estats de despeses del pressupost que no estiguin
afectats al compliment d’obligacions ja reconegudes queden
anulAlats de ple dret.
2. Això no obstant, el conseller competent en matèria d’hisenda
i pressuposts pot autoritzar que s’incorporin als crèdits de l’estat
de despeses del pressupost corrent els romanents de crèdit de
l’exercici anterior següents:
a) Els que resultin de crèdits extraordinaris o de suplements
de crèdit que s’hagin concedit en el darrer trimestre de l’exercici
pressupostari anterior, mitjançant una llei del Parlament de les
Illes Balears, i també els que resultin del que disposi qualsevol
altra norma de rang legal.
b) Els derivats de retencions efectuades per finançar crèdits
extraordinaris o suplements de crèdit, quan se n’hagi anticipat
el pagament d’acord amb el procediment de l’article 62
d’aquesta Llei i les lleis de concessió hagin quedat pendents de
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l’aprovació del Parlament de les Illes Balears al final de
l’exercici pressupostari.
c) Els que resultin de compromisos de despesa degudament
adquirits en l’exercici anterior.
Aquestes incorporacions de crèdit s’han de finançar
mitjançant l’aplicació del fons de contingència o amb la baixa
en altres crèdits d’operacions no financeres.
Els romanents incorporats d’acord amb aquest apartat poden
ser objecte de seguiment separat.
3. Sens perjudici del que preveu l’apartat anterior, els romanents
de crèdit d’exercicis anteriors corresponents a despeses amb
finançament afectat es poden incorporar, d’acord amb el que
preveu l’article 42 d’aquesta Llei, i s’han de finançar de la
manera següent:
a) Preferentment, amb els excessos de finançament afectats
als romanents de crèdit que s’han d’incorporar.
b) Si no n’hi ha, amb els recursos genèrics que preveu
l’apartat anterior, pel que fa a la part de la despesa que, si
s’escau, s’hagi de finançar amb recursos no afectats.
Les incorporacions d’aquests romanents de crèdit relatius a
despeses amb finançament afectat es poden fer en tot cas, amb
independència del saldo del romanent de tresoreria, abans de la
quantificació definitiva d’aquest saldo.
4. Tots els romanents de crèdit que, en aplicació del que
preveuen els apartats anteriors, s’incorporin al nou exercici
s’han de destinar a les mateixes finalitats a què estaven destinats
en l’exercici anterior.
Article 61
Rectificacions de crèdit
1. Les rectificacions de crèdit són modificacions pressupostàries
que es poden autoritzar quan sigui necessari alterar o desglossar
els crèdits aprovats en els pressuposts, per efectuar la imputació
comptable correcta dels ingressos o de les despeses, en els casos
en què es produeixin reorganitzacions administratives o en els
que l’aplicació d’alguna norma amb efectes economicofinancers
ho requereixi.
2. També es poden tramitar expedients de rectificacions de
crèdit quan sigui necessari per corregir totalment o parcialment
els saldos disponibles de partides pressupostàries, a
conseqüència d’altres expedients de modificacions de crèdit
tramitats amb anterioritat, en els casos en què no sigui possible
utilitzar un altre procediment, i també per corregir errades
materials en les modificacions de crèdit efectuades.
Secció 4a
Bestretes de tresoreria
Article 62
Bestretes de tresoreria
1. Amb caràcter excepcional, el Consell de Govern, a proposta
del conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, pot
acordar concedir bestretes de tresoreria per atendre despeses que
no es puguin ajornar únicament en els casos següents:
a) Quan, una vegada iniciada la tramitació d’una llei de
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit, la conselleria
competent en matèria d’hisenda i pressuposts n’hagi emès un
informe favorable.
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b) Quan de la promulgació d’una llei es dedueixin
obligacions el compliment de les quals exigeixi la concessió
d’un crèdit extraordinari o d’un suplement de crèdit.
2. L’import de la bestreta no pot excedir, en cada exercici, el
límit del 2 % dels crèdits per a despeses autoritzats per la llei de
pressuposts generals o, en el cas d’operacions d’endeutament,
l’import de les obligacions corresponents.
3. Si el Parlament de les Illes Balears no aprova el projecte de
llei del crèdit extraordinari o del suplement de crèdit, el Consell
de Govern, a proposta del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, ha de disposar la cancelAlació de la
bestreta de tresoreria amb càrrec als crèdits del pressupost de
despeses la minoració dels quals ocasioni el menor trastorn per
al servei públic.
Capítol IV
Modificacions dels pressuposts dels ens del sector públic
empresarial i fundacional
Article 63
Modificacions dels pressuposts
1. D’acord amb l’article 40.3 d’aquesta Llei, el conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, a proposta de la
persona titular de la conselleria d’adscripció de l’entitat, pot
atorgar l’autorització prèvia per modificar els pressuposts de les
entitats del sector públic empresarial i fundacional per damunt
dels límits quantitatius a què fa referència el precepte legal
esmentat, sempre que hi hagi recursos adequats i suficients i es
verifiquin la resta de requisits que estableix l’article 8 de la Llei
7/2010.
2. La manca d’aquesta autorització, quan pertoqui, pot donar
lloc a la nulAlitat dels actes o els negocis jurídics pels quals es
comprometin despeses que impliquin ultrapassar els límits
corresponents, d’acord amb el que preveu l’article 6.3 del Codi
civil.
Capítol V
Despeses pluriennals
Secció 1a
Despeses pluriennals dels ens del sector públic
administratiu
Article 64
Despeses de caràcter pluriennal
1. Es poden autoritzar i comprometre despeses que s’hagin
d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin,
sempre que se subordinin al crèdit que, per a cada exercici
pressupostari, autoritzi la corresponent llei anual de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma, i sempre que es respectin
les previsions que contengui el pla pluriennal a mitjà termini
corresponent a què fa referència l’article 33 d’aquesta Llei.
2. Només es poden autoritzar i comprometre despeses de
caràcter pluriennal en els casos en què l’objectiu sigui finançar
les activitats o les actuacions inherents a les despeses següents
i sempre que l’execució d’aquestes activitats o actuacions
s’iniciï dins l’exercici pressupostari en què les despeses siguin
autoritzades:
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a) Inversions reals, i transferències i subvencions corrents i
de capital.
b) Despeses derivades de contractes subjectes a la legislació
de contractes del sector públic, sempre que el termini d’un any
no es pugui estipular o resulti antieconòmic per a la Comunitat
Autònoma.
c) Arrendament de béns immobles.
d) Càrregues financeres derivades de l’endeutament.
e) Actius financers.
Això no obstant, també es consideren compromisos de
despesa pluriennal, i s’han de regir pel que disposa l’article 65.5
d’aquesta Llei, els derivats de contractes d’obres que, si escau,
se subscriguin en la modalitat d’abonament total del preu,
d’acord amb la legislació de contractes del sector públic.
3. Les autoritzacions i els compromisos de despeses de caràcter
pluriennal han de ser objecte de registrament adequat i
independent.
Article 65
Límits
1. El nombre d’exercicis a què es poden aplicar les despeses
pluriennals no pot ser superior a cinc, corresponents a l’exercici
corrent i a quatre exercicis futurs més.
Així mateix, la despesa que s’imputi a cada un dels exercicis
futurs no pot excedir de la quantia que resulti d’aplicar els
percentatges següents sobre el crèdit inicial del capítol del
pressupost corrent corresponent a la secció pressupostària de
què es tracti: a l’exercici immediat següent, el 60 %; al segon
exercici, el 50 %, i al tercer i al quart exercicis, el 40 %.
2. En els contractes d’obres de caràcter pluriennal s’ha de fer
una retenció addicional de crèdit del 10 % de l’import de
l’adjudicació en el mateix moment en què tengui lloc
l’adjudicació. Aquesta retenció addicional s’ha d’aplicar en
l’exercici en què acabi l’obra, o en el següent, segons el moment
en què es prevegi el pagament del certificat final. Aquestes
retencions computen dins els límits percentuals a què fa
referència l’apartat anterior.
3. En el cas d’adquisicions directes de béns immobles per un
import superior a 500.000 euros, el desemborsament inicial en
formalitzar el contracte no pot ser inferior al 25 % del preu, i la
resta del preu es pot distribuir en els quatre exercicis següents,
dins les limitacions percentuals que estableix l’apartat 1
d’aquest article.
4. Les limitacions a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article
no són aplicables als casos següents:
a) Arrendament de béns immobles.
b) Càrregues financeres derivades de l’endeutament, les
quals s’han de regir per la normativa que sigui aplicable quant
al procediment, la competència i els límits.
c) Reorganitzacions administratives que afectin diverses
seccions pressupostàries.
5. Excepcionalment, en casos especialment justificats, es pot
exceptuar l’aplicació de les limitacions esmentades en l’apartat
1 d’aquest article, o modificar els percentatges i el nombre
d’anualitats màximes, amb la petició prèvia i justificada del
titular de la secció pressupostària a la qual s’hagi d’imputar la
despesa, a la qual s’han d’adjuntar els informes que s’estimin
oportuns i, en tot cas, un informe de la direcció general
competent en matèria de pressuposts. Aquesta excepció, l’han

de declarar, segons l’expedient de què es tracti en cada cas, els
òrgans següents:
a) El Consell de Govern, a proposta del conseller competent
en matèria d’hisenda i pressuposts, sempre que els percentatges
no ultrapassin, en cap cas, el 80 % en el primer exercici, el 70
%, en el segon exercici i el 60 % en la resta d’exercicis, o les
anualitats no s’estenguin a més de deu, i també en els casos en
què, malgrat que s’ultrapassi qualsevol d’aquests llindars, la
despesa total de l’expedient pluriennal sigui inferior a sis
milions d’euros.
b) La Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les
Illes Balears, en la resta de casos.
Article 66
Competència en matèria de despeses pluriennals
1. Correspon al conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts autoritzar la imputació de les despeses a exercicis
futurs, sens perjudici de les competències en matèria d’execució
del pressupost de despeses que, de conformitat amb el que
estableix l’article 72 d’aquesta Llei, determini la llei de
pressuposts generals corresponent.
Així mateix, el conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts té la facultat de modificar les anualitats
compromeses, sempre que aquesta possibilitat estigui prevista
en el marc legal o convencional que regeixi el compromís de la
despesa i s’exerceixi dins les disponibilitats pressupostàries i
d’acord amb el procediment que s’estableixi reglamentàriament.
2. En tot cas, l’aprovació i la modificació d’autoritzacions i
compromisos de despeses de caràcter pluriennal requereixen un
informe previ de la direcció general competent en matèria de
pressuposts i la fiscalització corresponent de la Intervenció
General.
Article 67
Imputació de despeses pluriennals al pressupost corrent
1. Els òrgans competents per autoritzar i disposar despeses de
caràcter pluriennal han d’adaptar, abans de dia 31 de gener de
cada any, les autoritzacions i els compromisos imputables a
l’exercici en curs als crèdits prevists en els estats de despeses
corresponents, sens perjudici que, prèviament, es puguin
tramitar els expedients de modificació de crèdit que es
considerin adequats, d’acord amb aquesta Llei.
2. Això no obstant, en casos excepcionals degudament motivats,
el conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts pot
autoritzar que l’adaptació a què es refereix l’apartat anterior es
faci abans del 31 de març de l’exercici.
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Secció 2a
Despeses pluriennals dels ens del sector públic empresarial
i fundacional
Article 68
Despeses pluriennals dels ens del sector públic empresarial
i fundacional
Els compromisos de despesa de caràcter pluriennal de les
entitats del sector públic empresarial i fundacional s’han
d’ajustar a les normes que estableixen l’article 9 de la Llei
7/2010 i la normativa reglamentària que la desplega.
Secció 3a
Despeses estructurals i despeses recurrents
Article 69
Despeses estructurals i despeses recurrents
1. Es consideren despeses estructurals les corresponents a
inversions o a altres actuacions imputables al capítol econòmic
d’inversions reals dels pressuposts generals que, una vegada
implantades, generen altres despeses recurrents en exercicis
futurs a l’exercici d’implantació associades directament amb
l’actiu o activitat corresponent.
2. Les despeses estructurals, prèviament a l’acte d’autorització
de la despesa que correspongui a la inversió o a l’actuació
inicial, les ha d’autoritzar el conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts.
Per a l’autorització s’han de tenir en compte l’impacte
econòmic, en termes de sostenibilitat financera, de les despeses
recurrents futures i el seu encaix en el pla pressupostari
pluriennal de la secció pressupostària corresponent, d’acord
amb la solAlicitud valorada i motivada de la persona titular de la
secció pressupostària corresponent i amb l’informe preceptiu de
la direcció general competent en matèria de pressuposts.
3. Reglamentàriament, es poden desplegar els tipus de despesa,
que, en tot cas, s’han de considerar estructurals als efectes
d’aquest article, i també el seu registrament adequat i
independent i la manera d’acreditar l’impacte econòmic a què
es refereix l’apartat anterior.
Capítol VI
Execució i liquidació dels pressuposts dels ens del sector
públic administratiu
Secció 1a
Normes generals de gestió del pressupost de despeses
Article 70
Procediment de gestió de despeses
1. La gestió del pressupost de despeses comprèn les fases
d’autorització de la despesa, disposició o compromís de la
despesa, reconeixement o liquidació de l’obligació i ordenació
del pagament.
2. L’autorització de la despesa és l’acte pel qual s’acorda
efectuar una despesa amb càrrec a un crèdit pressupostari
determinat sense superar-ne l’import disponible, calculat de
manera certa o aproximada per excés, reservant a aquest efecte
la totalitat o una part del crèdit pressupostari disponible
esmentat.
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3. La disposició o compromís de la despesa és l’acte pel qual
s’acorda, una vegada complerts els tràmits legals que siguin
procedents, efectuar una despesa a favor d’un tercer i per un
import i unes condicions exactament determinats o
determinables.
4. El reconeixement o liquidació de l’obligació és l’acte pel qual
es declara que hi ha un crèdit exigible contra la Comunitat
Autònoma o l’entitat corresponent, resultant d’una despesa
autoritzada i compromesa.
El reconeixement d’obligacions s’ha de fer una vegada que
s’hagi acreditat documentalment la realització de la prestació o
el dret del creditor que en cada cas justifiqui l’obligació, en els
termes que es prevegin legalment o reglamentàriament, i
comporta la proposta de pagament corresponent.
5. L’ordenació del pagament és l’acte pel qual s’acorda
executar, en relació amb una o diverses obligacions, l’ordre del
pagament contra la Tresoreria de la Comunitat Autònoma.
6. D’acord amb la naturalesa de les despeses i segons criteris
d’economia i agilitat administrativa, es poden acumular en un
sol acte diverses fases de l’execució del pressupost de despeses
indicades en els apartats anteriors.
7. La Intervenció General i la Tresoreria General de la
Comunitat Autònoma han de vetlar pel funcionament correcte
del procediment de l’execució del pressupost de despeses, i han
d’adequar, a aquest efecte, els seus documents comptables de la
manera que es determini per mitjà de l’ordre del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts a què es refereix
l’article 134 d d’aquesta Llei.
Article 71
Tramitació anticipada d’expedients de despesa
1. Els expedients de despesa que hagin de generar obligacions
econòmiques per a la Hisenda de la Comunitat Autònoma es
poden tramitar en l’exercici pressupostari immediatament
anterior en què s’hagi d’iniciar l’activitat o la prestació
l’execució de la qual hagi de donar lloc al reconeixement de
l’obligació.
Aquesta tramitació pot comprendre les fases corresponents
a l’autorització de la despesa i a la disposició o compromís de
la despesa, de caràcter anual o pluriennal, i ha de quedar
condicionada al crèdit que, per a l’exercici pressupostari següent
i, si s’escau, per als exercicis pressupostaris següents, autoritzi
la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.
Quan es tracti d’autoritzacions o compromisos de despesa de
caràcter pluriennal, la tramitació anticipada de l’expedient de
despesa ha de respectar, així mateix, les normes que contenen
els articles 64 i 67 d’aquesta Llei.
2. Reglamentàriament, s’han de desplegar els requisits exigibles
en la tramitació d’aquests expedients anticipats de despesa.
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Article 72
Competències en la gestió de les despeses
1. Dins els límits fixats anualment per la llei de pressuposts
generals, l’autorització i la disposició de les despeses, el
reconeixement de l’obligació i la proposta d’ordenació del
pagament corresponen, amb caràcter general, als òrgans
següents:
a) A la Mesa del Parlament de les Illes Balears, amb relació
a les seccions pressupostàries corresponents al Parlament de les
Illes Balears i a l’Oficina de Transparència i Control del
Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears; al síndic
major, amb relació a la secció corresponent a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears, i al president del Consell
Audiovisual de les Illes Balears, amb relació a la secció
corresponent al Consell Audiovisual de les Illes Balears.
b) Al president del Govern, al vicepresident, si s’escau, i al
titular de la conselleria competent en matèria de relacions
institucionals, indistintament, amb relació a la secció
pressupostària relativa a presidència o a relacions institucionals,
i als consellers, amb relació a les seccions pressupostàries
corresponents.
c) Al president del Consell Consultiu de les Illes Balears i al
president del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears,
amb relació a les seccions pressupostàries respectives.
d) Al director general del Servei de Salut de les Illes
Balears, amb relació al pressupost de despeses d’aquesta entitat.
e) Als presidents o als directors dels organismes autònoms,
de l’Agència Tributària de les Illes Balears i de la resta
d’entitats del sector públic administratiu, amb relació a les
seccions pressupostàries o als pressuposts respectius.
f) Al Consell de Govern, en els casos que així ho estableixin
la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma o una
altra norma de rang legal.
2. El que estableix l’apartat anterior s’ha d’entendre sens
perjudici de l’autorització prèvia del Consell de Govern que, si
escau, sigui exigible d’acord amb el que preveu l’article 7 f
d’aquesta Llei.
Article 73
Ordenació de pagaments
1. Els pagaments s’han d’ordenar mitjançant les ordres
corresponents que l’ordenador de pagaments ha de lliurar a
favor dels creditors de la Comunitat Autònoma.
2. Sota l’autoritat superior del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, corresponen al director general
competent en matèria de tresoreria les funcions d’ordenador
general de pagaments de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i dels organismes autònoms i la resta d’entitats
integrants de la Hisenda pública autonòmica.
Així mateix, correspon al director general competent en
matèria de tresoreria la funció d’ordenador general de
pagaments dels consorcis sense pressupost propi, com també
dels consorcis amb pressupost propi que deleguin aquesta
funció en l’Administració de la Comunitat Autònoma.
3. La disposició material de fons s’ha d’efectuar,
necessàriament, amb la signatura del director general competent
en matèria de tresoreria i, si escau, de l’interventor general, sens
perjudici de l’eventual delegació o suplència d’altres unitats
administratives degudament autoritzades. No obstant això, no
serà necessària la signatura manuscrita de l’interventor general

quan es tracti de moviments interns de fons entre comptes de la
Comunitat Autònoma, ni tampoc quan es tracti de pagaments
suportats per documents comptables que hagin estat tramitats
d’acord amb els automatismes que s’estableixin en el sistema
informàtic corresponent.
4. Amb l’objectiu d’agilitar l’ordenació de pagaments i el servei
de caixa es poden crear les ordenacions de pagaments
secundàries que s’estimin necessàries, els titulars de les quals
han de ser nomenats pel conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts.
5. L’expedició d’ordres de pagament a càrrec dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma s’ha d’ajustar al pla de
tresoreria que estableixi el Consell de Govern, a proposta del
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
Secció 2a
Normes específiques relatives a determinades despeses i
pagaments
Article 74
Nomenament de personal funcionari interí de programa i
contractació de personal laboral temporal amb càrrec als
crèdits d’inversions
1. Excepcionalment, l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears i la resta d’entitats que integren
el sector públic administratiu poden formalitzar, amb càrrec als
crèdits d’inversions corresponents, nomenaments de personal
funcionari interí de programa o contractacions de personal
laboral de caràcter temporal per desenvolupar programes
temporals vinculats a l’execució d’obres o la realització de
serveis, sempre que es justifiqui una necessitat urgent i
inajornable, i hi concorrin els requisits generals aplicables al
nomenament interí i a la contractació temporal d’acord amb les
lleis anuals de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
i la resta de lleis aplicables, i també els requisits específics
següents:
a) Que el nomenament o la contractació tenguin com a
objecte l’execució d’obres o la realització de serveis que tenguin
la naturalesa d’inversions.
b) Que les obres o els serveis corresponguin a inversions
previstes i aprovades en els pressuposts generals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
c) Que les obres o els serveis no consisteixin en cap cas a
dur a terme activitats estructurals ordinàriament habituals de
l’Administració de la Comunitat Autònoma o de les seves
entitats instrumentals.
d) Que les obres o els serveis no puguin ser executats amb
el personal de la plantilla i no hi hagi disponibilitat suficient en
el crèdit pressupostari destinat al nomenament o a la
contractació de personal.
2. El nomenament o la contractació poden excedir l’exercici
pressupostari quan es tracti de programes de desenvolupament
d’obres o serveis que hagin d’excedir l’exercici corrent i
corresponguin a projectes d’inversió de caràcter pluriennal que
compleixin els requisits dels articles 64 a 66 d’aquesta Llei.
3. La contractació de personal laboral temporal i el nomenament
de funcionaris interins en les condicions que estableixen els
apartats anteriors requereixen els informes previs del director
general competent en matèria de pressuposts i del director
general competent en matèria de funció pública, els quals s’han
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de pronunciar, respectivament, sobre els aspectes pressupostaris
i de legalitat aplicables, a solAlicitud motivada de l’òrgan
directiu competent per raó de la matèria.
Així mateix, abans de formalitzar el nomenament o el
contracte, el servei jurídic de la conselleria o de l’entitat
corresponent ha d’emetre un informe que s’ha de pronunciar
sobre el compliment dels requisits específics que preveuen els
apartats anteriors d’aquest article.
4. Els nomenaments i els contractes regulats en aquest article
han de ser objecte de fiscalització prèvia en els casos en què
resulti preceptiva, de conformitat amb el que disposen l’article
115 i els següents d’aquesta Llei.
A aquest efecte, els crèdits d’inversions s’han d’entendre
adequats per al nomenament de personal funcionari interí de
programa o per a la contractació de personal laboral temporal si
no hi ha crèdit suficient per a això en el concepte pressupostari
destinat específicament a la finalitat esmentada.
Article 75
Embargament de drets de cobrament
1. Les providències i les diligències d’embargament, els
manaments d’execució, les resolucions d’inici de procediments
administratius de compensació i els altres actes de contingut
similar, dictats per òrgans judicials o administratius en relació
amb drets de cobrament que els particulars tenguin davant
l’Administració de la Comunitat Autònoma o els seus
organismes autònoms, i el pagament dels quals s’hagi de fer
amb càrrec a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma, s’han de
comunicar a la direcció general competent en matèria de
tresoreria.
2. La comunicació ha de contenir, com a mínim, el nom o la
denominació social i el número d’identificació fiscal de la
persona o entitat corresponent, l’import de l’embargament,
l’execució o la retenció que s’hagi de fer i l’especificació del
dret de cobrament afectat, amb expressió de l’import i de les
resolucions i els documents comptables corresponents a aquest
dret.
3. Els òrgans de l’Administració autonòmica als quals es
notifiquin els actes indicats en l’apartat 1 únicament els han de
trametre a la direcció general competent en matèria de tresoreria
quan compleixin els requisits que especifica l’apartat 2. En cas
contrari, aquests òrgans han de retornar, motivadament, els
documents rebuts a l’òrgan judicial o administratiu que hagi
dictat l’acte.
Article 76
Pagaments per justificar
1. Les ordres de pagament que en el moment de ser expedides
no es puguin acompanyar dels documents justificatius que
acreditin el dret del creditor tenen el caràcter de pagaments per
justificar, sens perjudici que s’apliquin als crèdits pressupostaris
corresponents.
2. Els perceptors d’aquestes ordres de pagaments per justificar
són obligats a justificar l’aplicació de les quanties rebudes en el
termini màxim de tres mesos. El director general competent en
matèria de tresoreria pot, excepcionalment, ampliar aquest
termini a sis mesos, a proposta de l’òrgan gestor del crèdit, amb
l’informe previ de la Intervenció General.
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3. En el transcurs del mes següent a la data d’aportació dels
documents justificatius a què es refereixen els apartats anteriors
d’aquest article, l’òrgan competent ha d’aprovar o rectificar el
compte justificatiu.
4. Reglamentàriament, s’han de desplegar les normes aplicables
a aquests pagaments per justificar.
Article 77
Pagaments indeguts i altres reintegraments
1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per pagament indegut el
que es fa per error material, aritmètic o de fet a favor d’una
persona que no té cap dret de cobrament davant l’Administració
respecte a aquest pagament o en una quantia que excedeixi la
que consti en l’acte que hagi reconegut el dret del creditor.
2. El perceptor d’un pagament indegut total o parcial està
obligat a restituir-lo. L’òrgan que ha comès l’error que ha
originat el pagament indegut ha de disposar immediatament,
d’ofici, la restitució de les quanties pagades indegudament
d’acord amb els procediments establerts reglamentàriament.
Això no obstant, l’òrgan competent per proposar els
pagaments corresponents pot descomptar, en els pagaments
posteriors que s’hagin de fer a la mateixa persona o entitat, la
quantia corresponent al pagament previ indegut, amb el
consentiment de la persona o entitat interessada, i sense
necessitat de tramitar cap procediment, en els casos següents:
a) En les relacions jurídiques de tracte successiu amb
tercers.
b) En totes les relacions jurídiques amb tercers de les entitats
instrumentals del sector públic autonòmic no integrades en la
Hisenda pública de la Comunitat Autònoma.
c) En les relacions jurídiques internes entre l’Administració
de la Comunitat Autònoma i les entitats instrumentals integrants
del sector públic autonòmic.
3. La revisió dels actes dels quals deriven reintegraments
diferents dels que corresponen als pagaments indeguts a què es
refereixen els apartats 1 i 2 anteriors s’ha de fer d’acord amb el
procediment general de revisió d’ofici d’actes nuls o anulAlables
aplicable, segons la causa que en determina la invalidesa, o de
conformitat amb els procediments específics que, si s’escau,
estableixin les normes reguladores dels diferents ingressos.
4. L’efectivitat dels ingressos per raó de pagaments indeguts o
altres reintegraments a favor de la Comunitat Autònoma que, si
escau, es declarin per mitjà de la resolució administrativa
corresponent s’ha de sotmetre al que estableix el títol I
d’aquesta Llei respecte dels drets que integren la Hisenda
pública de la Comunitat Autònoma.
5. Llevat del que estableixi la normativa reguladora dels
diferents reintegraments, el reintegrament de pagaments
indeguts o declarats invàlids merita l’interès que preveu l’article
23 d’aquesta Llei, des del moment en què se’n faci el pagament
fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament,
o, si s’escau, fins a la data en què el perceptor retorni
voluntàriament els fons percebuts sense el requeriment previ de
l’Administració, llevat dels casos a què fa referència el segon
paràgraf de l’apartat 2 d’aquest article.
El que disposa el paràgraf anterior també s’ha d’aplicar en
els casos sense normativa específica en què sigui procedent
reintegrar les quanties percebudes de la Hisenda pública
autonòmica perquè el perceptor dels fons ha incomplert les
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condicions establertes per lliurar-los o perquè no n’ha justificat
correctament el compliment.
6. En els casos d’aportacions o transferències a favor d’entitats
instrumentals del sector públic autonòmic, correspon al
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts declarar
l’obligació de reintegrament que, si s’escau, pertoqui, per
incompliment de les condicions establertes per lliurar-les o per
manca de justificació de l’aplicació dels fons.
Secció 3a
Gestió del pressupost d’ingressos
Article 78
Gestió del pressupost d’ingressos i extinció dels drets de
crèdit
1. La gestió del pressupost d’ingressos comprèn la fase del
reconeixement del dret.
El reconeixement del dret és l’acte pel qual, d’acord amb la
normativa aplicable a cada recurs específic, es declara i liquida
un crèdit a favor de la Comunitat Autònoma o de l’entitat
corresponent.
2. L’extinció dels drets es pot produir pel cobrament en
metàlAlic i, en els casos que prevegin aquesta llei o les
disposicions especials que hi siguin aplicables, pel cobrament
en espècie o per compensació.
L’extinció dels drets per altres causes ha de ser objecte de
comptabilització diferenciada, i s’ha de distingir entre les que es
produeixin per anulAlació de la liquidació i les que es produeixin
en el procés de recaptació per prescripció, condonació o
insolvència.
Article 79
Devolucions d’ingressos
1. En la gestió de les devolucions d’ingressos s’han de distingir
el reconeixement del dret a la devolució, l’origen del qual és la
realització d’un ingrés indegut o una altra causa establerta
legalment, i el pagament de la devolució.
2. Sens perjudici de les especialitats en matèria tributària i del
règim general en matèria d’interessos de demora de les
obligacions que regula l’article 29 d’aquesta Llei, en les
devolucions d’ingressos indeguts derivades de la revisió
administrativa o jurisdiccional de l’acte que va originar
l’obligació d’efectuar l’ingrés, el dret a la devolució inclou, a
més de la quantia ingressada, el resultat d’aplicar a aquesta
quantia l’interès legal del diner computat des del dia de l’ingrés
fins al dia en què s’ordena el pagament de la devolució.

Secció 4a
Tancament del pressupost i liquidació
Article 80
Tancament del pressupost i liquidació
1. El pressupost de cada exercici s’ha de tancar, quant al
reconeixement de drets i d’obligacions, dia 31 de desembre de
cada exercici, sempre que es corresponguin amb ingressos
liquidats i amb despeses efectuades fins al dia 31 de desembre
del mateix exercici.
2. Les operacions de tancament de l’exercici pressupostari i els
estats comptables relatius a la liquidació s’han de regular per
mitjà d’una ordre del conseller competent en matèria d’hisenda
i pressuposts.
3. La liquidació del pressupost determina el resultat
pressupostari de l’exercici, constituït per la diferència entre
l’import dels drets reconeguts en l’exercici i l’import de les
obligacions reconegudes en el mateix exercici.
Així mateix, al tancament de l’exercici s’ha de determinar
el romanent de tresoreria, constituït per la suma dels fons líquids
de la tresoreria i del conjunt de drets reconeguts pendents de
cobrament, menys el conjunt d’obligacions reconegudes
pendents de pagament, tot això a dia 31 de desembre, calculat
de la manera que estableixi l’ordre del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts a què fa referència l’article 134
d d’aquesta Llei.
4. El romanent de tresoreria s’ha de desglossar de manera que
es pugui determinar la part d’aquesta magnitud que correspon
a obligacions o drets que, d’acord amb el que preveu l’article 42
d’aquesta Llei, porten causa de despeses amb finançament
afectat, i la resta d’obligacions i drets pendents de pagament o
de cobrament.
En tot cas, la part del romanent de tresoreria no afectat s’ha
de minorar per l’import dels drets de cobrament que es
considerin difícils o impossibles de recaptar.
5. El romanent de tresoreria afectat i el romanent de tresoreria
no afectat, quan són positius, constitueixen fonts de finançament
d’incorporacions de crèdit i d’ampliacions de crèdit en els
termes que estableixen, respectivament, els articles 60.3 i 57.3,
segon paràgraf, d’aquesta Llei.
6. D’acord amb l’article 60.1 d’aquesta Llei, els romanents de
crèdits dels estats de despeses del pressupost tancat s’han
d’anulAlar, a excepció dels romanents de crèdit que s’incorporin
al pressupost corrent de l’exercici en curs en els termes que
estableixen els apartats 2, 3 i 4 del mateix article.
L’anulAlació d’aquests romanents de crèdits s’ha d’entendre
sens perjudici de la possibilitat d’aplicar al pressupost corrent
de l’exercici en curs les obligacions que es generin com a
conseqüència de les disposicions de despeses legalment
compromeses en l’exercici tancat.
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Capítol VII
Seguiment de l’execució, i plans economicofinancers, de
reequilibri i d’ajust
Article 81
Seguiment de l’execució
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma ha de dur a
terme un seguiment de les dades d’execució del pressupost i, si
s’escau, ha d’ajustar la despesa pública per garantir que en
acabar l’exercici no s’incompliran els objectius d’estabilitat
pressupostària i de deute, ni s’excedirà, pel que fa a la variació
de despesa computable, la regla de despesa.
2. En tot cas, i a aquest efecte, el conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts pot declarar indisponibles determinats
crèdits del pressupost de despeses, d’acord amb el que preveu
l’article 53 d’aquesta Llei.
Article 82
Plans economicofinancers
1. En cas d’incompliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, de l’objectiu de deute públic o de la regla de
despesa, l’Administració de la Comunitat Autònoma ha de
formular un pla economicofinancer que permeti aconseguir
aquests objectius o la regla de despesa, amb el contingut i amb
l’abast que estableix la normativa bàsica estatal.
2. L’aprovació d’aquests plans correspon al Consell de Govern,
a proposta del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.
Article 83
Plans de reequilibri
1. En cas d’incórrer en algun dels casos que preveu la normativa
bàsica estatal per a l’elaboració d’un pla de reequilibri,
l’Administració de la Comunitat Autònoma ha de formular el
pla corresponent, amb el contingut i amb l’abast que estableix
la normativa estatal esmentada.
2. L’aprovació d’aquests plans correspon al Consell de Govern,
a proposta del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.
Article 84
Tramitació dels plans economicofinancers i dels plans de
reequilibri
1. Els plans economicofinancers i els plans de reequilibri s’han
d’elaborar en els terminis que preveu la normativa bàsica estatal
i, una vegada aprovats inicialment pel Consell de Govern, s’han
de trametre al Consell de Política Fiscal i Financera perquè
comprovi la idoneïtat de les mesures que s’hi inclouen i
l’adequació de les previsions als objectius que s’hi fixen.
En cas que, d’acord amb aquesta normativa, el Consell de
Política Fiscal i Financera requereixi la modificació del pla
tramès inicialment, l’aprovació de la modificació que s’hagi de
fer correspon igualment al Consell de Govern.
2. Els plans que aprovi el Consell de Govern, juntament amb els
informes o els requeriments que hagi emès el Consell de
Política Fiscal i Financera, s’han de trametre al Parlament de les
Illes Balears.
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Article 85
Plans d’ajust específics d’entitats instrumentals
1. Sens perjudici dels plans que, si s’escau, siguin exigibles
d’acord amb els articles 82 a 84 anteriors, els ens que integren
el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma en
situació d’inestabilitat pressupostària en els termes que
preveuen els apartats 3 i 4 de l’article 4, o amb fons propis
negatius, han d’elaborar un pla d’ajust que garanteixi el
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i equilibri
patrimonial, l’aprovació del qual correspon al conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
2. Els plans d’ajust s’han d’elaborar en el mateix exercici
pressupostari en què es determini la situació d’inestabilitat i han
d’incloure les previsions temporals concretes relatives a
l’aprovació de les mesures que s’hi prevegin, a l’execució
efectiva d’aquestes mesures i als informes de seguiment a què
es refereix l’apartat 3 següent.
3. Correspon a la direcció general competent en matèria de
pressuposts fer el seguiment dels plans d’ajust, per a la qual
cosa pot demanar tota la informació que sigui rellevant a les
entitats instrumentals i a la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma.
El seguiment dels plans s’ha de plasmar en els informes
periòdics que es prevegin en el mateix pla, que ha de subscriure
el director general competent en matèria de pressuposts amb el
vistiplau del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.
4. L’execució dels crèdits corresponents a transferències
corrents i de capital de l’Administració de la Comunitat
Autònoma a favor dels ens sotmesos a aquests plans d’ajust
queda condicionada als informes favorables a què es refereix
l’apartat anterior.
TÍTOL III
TRESORERIA, ENDEUTAMENT I AVALS
Capítol I
Tresoreria
Article 86
Tresoreria de la Comunitat Autònoma
1. Constitueixen la Tresoreria de la Comunitat Autònoma tots
els recursos financers, siguin doblers, valors o crèdits, tant per
operacions pressupostàries com no pressupostàries, de titularitat
de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears o dels seus organismes autònoms i de la resta d’entitats
instrumentals que integren la Hisenda pública.
2. Les disponibilitats de la Tresoreria i les seves variacions
queden subjectes a intervenció i al règim de comptabilitat
pública.
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Article 87
Funcions de la Tresoreria General

pagaments i els cobraments d’aquests òrgans i ens, en la mesura
que hi puguin tenir incidència.

Són funcions de la Tresoreria General, que exerceix la direcció
general competent en matèria de tresoreria, les següents:
a) Ingressar els drets de la Comunitat Autònoma, pagar-ne
les obligacions i custodiar-ne els fons.
b) Servir al principi d’unitat de caixa, mitjançant la
centralització de tots els fons i els valors generats per
operacions pressupostàries i extrapressupostàries.
c) Distribuir en el temps i en el territori les disponibilitats
necessàries per satisfer puntualment les obligacions.
d) Respondre dels avals contrets conformement a les
disposicions que conté el capítol III d’aquest títol.
e) Assumir les relacions amb els organismes competents de
l’Administració de l’Estat i d’altres administracions públiques
en l’àmbit de les relacions dineràries derivades dels ingressos i
dels pagaments.
f) Gestionar el deute públic i, en general, executar les
operacions financeres inherents a l’endeutament de la
Comunitat Autònoma.
g) Custodiar i comptabilitzar les fiances i els avals
dipositats.
h) Coordinar i controlar la gestió de la tresoreria del conjunt
de les entitats que integren el sector públic autonòmic, d’acord
amb l’article 11 de la Llei 7/2010 i la normativa reglamentària
que la desplega.
i) Exercir les altres funcions que li atribueixi la normativa
vigent i les que es derivin de les indicades anteriorment o s’hi
relacionin.

4. Mitjançant una resolució del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, i a proposta del director general
competent en matèria de tresoreria, les previsions a què fan
referència les lletres a i b de l’apartat 2 anterior, i també, si
s’escau, les mesures de reducció del termini mitjà de pagament
als proveïdors a què es refereix la lletra d del mateix apartat,
s’han d’actualitzar periòdicament al llarg de l’exercici, segons
el ritme d’execució dels cobraments i dels pagaments i, en
general, dels canvis que es produeixin en les previsions
corresponents.

Article 88
Pla de tresoreria
1. El Consell de Govern, a proposta de la conselleria competent
en matèria d’hisenda i pressuposts, ha d’aprovar un pla de
tresoreria anual.
2. L’elaboració del pla de tresoreria correspon a la direcció
general competent en matèria de tresoreria, el qual ha d’incloure
la informació següent:
a) Les previsions mensuals dels cobraments i dels
pagaments que s’hagin de fer.
b) L’estimació de les necessitats d’endeutament.
c) Els criteris que s’han de tenir en compte per a l’ordenació
dels pagaments, i també per a les propostes prèvies d’ordenació,
a fi d’ajustar el ritme d’assumpció d’obligacions a les previsions
de la tresoreria i a les prioritats corresponents, en el marc del
que estableix l’article 89.
d) La informació específica relativa a les previsions de
pagaments a creditors per operacions comercials de la
Comunitat Autònoma i de la resta d’entitats que s’hagin
d’incloure en el sector d’administracions públiques de la
Comunitat Autònoma per aplicació de les regles del Sistema
europeu de comptes nacionals i regionals, a fi de garantir el
compliment dels terminis màxims que regulen les normatives
estatal i europea en matèria de morositat comercial i en matèria
de sostenibilitat financera, i també, si s’escau, les mesures que
es prevegin per a la reducció del període mitjà de pagament als
proveïdors.
3. Per elaborar el pla de tresoreria, la direcció general competent
en matèria de tresoreria pot solAlicitar a les conselleries i als ens
instrumentals del sector públic autonòmic les dades, les
previsions i tota la documentació que calgui respecte dels

Article 89
Criteris per a l’ordenació dels pagaments
1. Les propostes d’ordenació de pagaments, i les ordres de
pagament, s’han d’ajustar a les previsions del pla de tresoreria.
D’acord amb això, els òrgans competents per proposar les
ordenacions de pagaments i l’ordenador dels pagaments han
d’aplicar els criteris objectius que, respecte del ritme en
l’assumpció d’obligacions i de les prioritats en el pagament,
estableixi el pla de tresoreria.
2. En tot cas, el pla de tresoreria ha de recollir la prioritat
absoluta en el pagament dels interessos i del capital del deute
públic, i també, posteriorment, la prioritat de les nòmines del
personal, de les càrregues de la Seguretat Social, dels deutes
tributaris i dels deutes que resultin de resolucions judicials
fermes, de les obligacions de naturalesa financera distintes del
deute públic, dels deutes per operacions comercials i de les
obligacions derivades de la prestació de serveis públics
essencials, tenint en compte, així mateix i per a cada grup o
categoria d’obligacions que estableixi el pla, els criteris de
l’antiguitat de l’obligació i de la quantia, en el marc d’aquestes
previsions generals.
3. Així mateix, les transferències corrents o de capital a favor
d’entitats integrants del sector públic instrumental autonòmic
s’han d’adequar a les necessitats efectives de tresoreria
d’aquestes entitats.
Article 90
Informació sobre el compliment dels terminis de pagament
als proveïdors
1. D’acord amb el que estableixi la normativa estatal, i amb la
periodicitat que pertoqui, s’ha de publicar a la pàgina web de la
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts la
informació sobre el compliment dels terminis de pagament als
creditors per operacions comercials i, particularment, sobre el
període mitjà de pagament als proveïdors regulats en les
normatives estatal i europea aplicables en matèria de morositat
comercial i en matèria de sostenibilitat financera.
2. La publicació i la tramesa de la informació que, si s’escau,
s’hagi d’efectuar a l’Administració de l’Estat s’han de fer per
mitjà de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.
3. A aquest efecte, la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma pot solAlicitar a les conselleries i als ens
instrumentals del sector públic autonòmic les dades, les
previsions i tota la documentació que calgui respecte dels
pagaments d’aquests òrgans i ens, en la mesura que puguin tenir
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incidència en la informació que s’hagi de publicar o trametre a
l’Administració de l’Estat.
Article 91
Comptes de la Tresoreria i altres normes de gestió
1. Amb caràcter general, els fons de la Tresoreria de la
Comunitat Autònoma es poden canalitzar mitjançant comptes
en el Banc d’Espanya o comptes en entitats financeres.
De la mateixa manera, es poden canalitzar els fons de les
entitats instrumentals del sector públic autonòmic amb
tresoreria pròpia, d’acord amb el que preveu l’article 11 de la
Llei 7/2010 i en els termes que s’estableixin per ordre del
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts.
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Article 92
Inembargabilitat dels fons públics dels ens del sector públic
administratiu
En tot cas, formen part dels béns i els drets inembargables
als quals es refereix l’article 2.2 d’aquesta Llei els fons
corresponents a la Tresoreria de l’Administració de la
Comunitat Autònoma i dels seus organismes autònoms, i també
els fons de la resta d’entitats instrumentals que integren el sector
públic administratiu sotmeses al principi d’especialitat dels
crèdits pressupostaris.
Article 93
Instruments de pagament i d’ingrés de la Tresoreria

2. Amb la finalitat d’optimitzar la gestió de la tresoreria, el
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts pot
autoritzar el director general competent en matèria de tresoreria
perquè subscrigui operacions a curt termini d’adquisició
temporal d’actius financers amb rendiment fix o variable, en els
mercats primaris o secundaris, amb les condicions de seguretat
i de liquiditat que s’autoritzin. Aquestes operacions tenen
caràcter no pressupostari, llevat dels rendiments i les despeses
que se’n derivin, els quals s’han d’imputar al pressupost.

1. Els ingressos a favor de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i dels organismes autònoms es poden fer al Banc
d’Espanya, a les caixes de la Tresoreria i a les entitats de crèdit
colAlaboradores o autoritzades per fer-ho, mitjançant efectiu,
girs, transferències, xecs o qualsevol altre instrument de
pagament admès en el comerç, bancari o no bancari, d’acord
amb les normes de desplegament que s’estableixin mitjançant
una ordre del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.

3. Correspon al conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts autoritzar l’obertura i la cancelAlació de comptes de
titularitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma o dels
organismes autònoms amb qualsevol entitat de crèdit, designar
les persones autoritzades per utilitzar-los i substituir aquestes
persones per unes altres. En el cas d’obertura de comptes, se
n’han d’especificar la finalitat i les condicions essencials d’ús.
L’obertura i la cancelAlació de comptes, i la designació i la
substitució de les persones autoritzades per utilitzar-los, per part
de la resta d’entitats del sector públic instrumental autonòmic,
les ha d’autoritzar prèviament el conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts.

2. L’Administració de la Comunitat Autònoma i els seus
organismes autònoms poden, així mateix, pagar les seves
obligacions per qualsevol dels mitjans a què es refereix l’apartat
anterior, en els termes que s’estableixin mitjançant una ordre del
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, sens
perjudici de donar preferència al sistema de pagament
mitjançant transferència als comptes oberts en les entitats de
crèdit pels perceptors corresponents.

4. Els contractes relatius a aquests comptes s’han de formalitzar
per escrit i han de contenir una clàusula per la qual s’exclogui
la facultat de compensació per part de l’entitat financera, i una
altra en la qual es prevegi expressament, si s’escau, el benefici
d’inembargabilitat dels fons públics al qual es refereix l’article
92, sens perjudici de la impossibilitat de compensar
unilateralment o d’embargar els fons públics que resulta de la
legislació vigent, fins i tot en els casos en què manquin aquestes
clàusules.
5. Els excedents transitoris de fons de les entitats integrants del
sector públic instrumental autonòmic amb tresoreria pròpia
resten sotmesos a les necessitats de la Tresoreria de la
Comunitat Autònoma, sempre que, en el cas d’entitats de dret
privat, rebin aportacions de l’Administració de la Comunitat
Autònoma o d’altres entitats instrumentals de dret públic per
sufragar el seu dèficit d’explotació.
Mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts s’ha de regular el règim aplicable a les
operacions per les quals aquestes entitats hagin de colAlocar els
seus excedents en comptes de la Tresoreria de la Comunitat
Autònoma, i també el règim de la devolució que hi pertoqui.

Capítol II
Endeutament
Article 94
Deute financer de la Comunitat Autònoma
El deute financer de la Comunitat Autònoma està format pel
conjunt de capitals rebuts per mitjà de l’emissió de deute públic,
de la formalització d’operacions de crèdit, de la subrogació en
les obligacions financeres resultants de l’endeutament d’un
tercer o, en general, de qualsevol altre tipus d’operació
financera subscrita per l’Administració de la Comunitat
Autònoma o pels seus organismes autònoms amb la finalitat
essencial de finançar despeses de la Comunitat Autònoma.
Article 95
Normes generals aplicables a l’endeutament de la
Comunitat Autònoma
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma pot recórrer a
l’endeutament a curt i a llarg termini, per mitjà de l’apelAlació
al crèdit privat o d’emissió de deute públic, en el marc de
l’article 132 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i
d’acord amb els requisits i les condicions que s’assenyalen en
aquest capítol; en la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes; en la Llei orgànica
2/2012, i en la resta de normativa aplicable.
L’endeutament a llarg termini que, d’acord amb la
normativa esmentada en el paràgraf anterior, hagi de finançar
inversions, s’ha de destinar a la realització de despeses per
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operacions de capital o per operacions financeres del pressupost
de l’Administració de la Comunitat Autònoma.
2. Les lleis anuals de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma o, si s’escau, les lleis de concessió de crèdits
extraordinaris o suplementaris han de fixar l’import màxim de
variació del saldo del deute viu de l’exercici i la finalitat de
l’endeutament corresponent. Aquest límit és efectiu al
tancament de l’exercici i es pot sobrepassar al llarg d’aquest.
Sens perjudici d’això, la llei pot autoritzar el Govern de les
Illes Balears perquè recorri a l’endeutament fins al límit màxim
que resulti de les autoritzacions que atorgui l’Administració de
l’Estat en el marc de la normativa a què fa referència l’apartat
1 d’aquest article, amb les modificacions pressupostàries que,
si s’escau, pertoquin respecte de l’import que hagi autoritzat
inicialment el Parlament de les Illes Balears.
3. En tot cas, les operacions d’endeutament de la Comunitat
Autònoma s’han de coordinar amb la política d’endeutament del
conjunt de l’Estat espanyol en el si del Consell de Política
Fiscal i Financera.
4. La intervenció d’un fedatari públic només és preceptiva quan
així ho disposi expressament la legislació aplicable. En tot cas,
no és preceptiva per a les operacions d’apelAlació al crèdit privat
amb entitats financeres legalment establertes.
5. Per concertar operacions de crèdit a l’estranger i per emetre
deute públic és necessària, en tot cas, l’autorització de l’Estat.
Als efectes d’aquesta autorització, no es consideren
finançament exterior les operacions de concertació o emissió
denominades en euros que es facin en l’àmbit territorial dels
països pertanyents a la Unió Europea.
6. Correspon al Consell de Govern, a proposta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts:
a) Aprovar les condicions bàsiques d’emissió del deute
públic o de concertació d’operacions de crèdit, dins els límits
autoritzats per la llei del Parlament de les Illes Balears a què fa
referència l’apartat 2 d’aquest article.
b) Acordar que es puguin contractar crèdits pont mentre es
tramiten les concertacions d’operacions de crèdit a llarg termini.
c) Acordar que es converteixi deute públic de la Comunitat
Autònoma per aconseguir-ne, exclusivament, una millor
administració, sempre que no s’alteri cap condició essencial de
les emissions convertides ni es perjudiquin els drets econòmics
dels titulars.
d) Acordar que es concertin operacions voluntàries
d’amortització, bescanvi, conversió, pròrroga, intercanvi
financer, canvi en la forma de representació i altres d’anàlogues
que suposin modificacions de qualsevol de les condicions de les
operacions que integren les operacions d’endeutament de la
Comunitat Autònoma.
e) Acordar, en les operacions d’endeutament exterior, que es
convenguin les clàusules i les condicions usuals en aquestes
operacions, i també, excepcionalment, la submissió a arbitratge
o la remissió a una legislació o a tribunals estrangers.
f) Acordar la subrogació en les obligacions financeres
resultants de l’endeutament d’un tercer.
7. Un cop acordada la concertació d’una operació de crèdit a
llarg termini es pot tramitar la contractació d’un crèdit pont, el
qual s’ha de cancelAlar quan es formalitzi definitivament el
contracte corresponent a l’operació de crèdit inicialment
acordada. Els crèdits pont tenen la consideració d’operació

accessòria de l’operació de crèdit principal, i per extingir, i, per
tant, no tenen la consideració d’operació de tresoreria de les que
regula l’article 97, per la qual cosa no queden subjectes als
límits establerts per a aquest tipus d’operacions.
8. Correspon al conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts fer totes les operacions necessàries per concertar
l’endeutament i els derivats financers a què fa referència
l’article 98 en les condicions més favorables, i, amb això,
determinar les condicions finals de totes aquestes operacions
financeres en el marc de les condicions bàsiques aprovades pel
Consell de Govern.
9. D’acord amb les condicions que es determinin
reglamentàriament, les operacions d’amortització anticipada per
renegociació o refinançament d’operacions d’endeutament de la
Comunitat Autònoma que acordi el Consell de Govern s’han de
comptabilitzar transitòriament, tant les operacions noves que es
concertin com les que es cancelAlin anticipadament, en els
comptes no pressupostaris que determini la Intervenció General
de la Comunitat Autònoma. En tot cas, se n’ha de traspassar el
saldo net al pressupost de la Comunitat Autònoma al tancament
de l’exercici, amb les adaptacions pressupostàries prèvies
necessàries.
Article 96
Règim jurídic del deute públic
1. El deute públic de la Comunitat Autònoma es pot representar
mitjançant anotacions en compte, títols valors o qualsevol altre
document que formalment el reconegui. En tot cas, els títols o
instruments representatius d’aquest deute públic estan subjectes,
en allò que no estableix aquesta Llei, a les normes que hi siguin
aplicables segons la modalitat i les característiques, i gaudeixen
dels mateixos beneficis que el deute públic de l’Estat.
2. L’obligació de pagar els interessos del deute públic i la de
tornar els capitals que s’hagin de reemborsar prescriuen als cinc
anys, termini comptador, respectivament, des del venciment
dels interessos i des del dia de la crida a reembossament. Això
no obstant, quan els capitals cridats a reembossament estiguin
afectes a fiances constituïdes davant la Tresoreria de la
Comunitat Autònoma, el termini de prescripció de l’obligació
de reembossament comença a comptar des de la data en què,
amb coneixement de la persona interessada, deixi de ser
necessària la fiança o se n’acordi l’aixecament.
En els casos de crida a la conversió o bescanvi obligatori,
l’obligació de reembossament del capital prescriu als deu anys
comptadors des del darrer dia del termini establert per a
l’operació.
3. En tot cas, els capitals del deute públic prescriuen als vint
anys si el titular no n’ha percebut l’interès ni ha duit a terme cap
acte davant la Hisenda de la Comunitat Autònoma que impliqui
l’exercici del seu dret.
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Article 97
Normes específiques sobre l’endeutament a curt termini
1. En el marc del que estableix l’article 95, el Govern de les
Illes Balears pot fer operacions de crèdit, amb l’apelAlació al
crèdit públic o privat, per un termini no superior a un any amb
l’objectiu de cobrir els desfasaments transitoris de tresoreria,
sempre que la suma total d’aquestes operacions no ultrapassi el
20 % de l’import dels crèdits per a despeses autoritzats en la llei
anual de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma o la
quantia que, a aquest efecte, s’hi estableixi.
Si és necessari excedir aquest límit, el Govern de les Illes
Balears requereix l’autorització del Parlament de les Illes
Balears.
2. En tot cas, l’import de les operacions de tresoreria que
formalitzi el Govern de les Illes Balears, directament o per mitjà
de l’Agència Tributària de les Illes Balears, amb la finalitat
d’anticipar la presumible recaptació dels drets dels ens locals de
les Illes Balears que hagin delegat o encarregat la gestió
recaptatòria dels seus ingressos, no s’ha de computar als efectes
del límit que preveu aquest apartat.
Article 98
Operacions de derivats financers
El Govern de les Illes Balears pot concertar derivats
financers o de cobertura de riscs sobre el deute viu de les
operacions d’endeutament formalitzades. El resultat d’aquestes
operacions s’ha de comptabilitzar transitòriament en comptes no
pressupostaris i, posteriorment, abans de dia 31 de desembre de
cada any, en el pressupost de despeses o d’ingressos per
l’import del saldo que resulti de totes les operacions de
cobertura.
Article 99
Endeutament dels organismes autònoms
Excepcionalment, els organismes autònoms amb pressupost
propi poden recórrer a l’endeutament a curt o a llarg termini de
la manera que preveuen els articles 101 i 102 d’aquesta Llei per
a la resta d’entitats que integren el sector públic instrumental
autonòmic i en el marc de l’article 12 de la Llei 7/2010.
Article 100
Producte de les operacions d’endeutament
El producte que s’obtengui de les operacions d’endeutament
de qualsevol classe de l’Administració de la Comunitat
Autònoma o dels organismes autònoms, excepte les operacions
de refinançament i les de subrogació, s’ha d’ingressar a la
Tresoreria de la Comunitat Autònoma i s’ha d’aplicar
íntegrament al pressupost de la Comunitat Autònoma o de
l’organisme autònom amb pressupost propi corresponent, llevat
de les operacions de tresoreria a què es refereix l’article 97
d’aquesta Llei, les quals s’han de comptabilitzar en comptes no
pressupostaris.
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Article 101
Endeutament d’altres entitats instrumentals no integrants
de la Hisenda pública
1. Les necessitats de finançament aliè de la resta d’entitats
instrumentals no integrants de la Hisenda pública s’han de
cobrir, amb caràcter general, per mitjà dels préstecs que preveu
l’article 102 següent, sens perjudici que, excepcionalment,
puguin rebre les bestretes extraordinàries a què fa referència
l’article 102 esmentat o concertar operacions de crèdit a curt o
a llarg termini amb entitats financeres, d’acord amb les normes
generals que estableix l’article 12 de la Llei 7/2010 i les
específiques que prevegin les lleis anuals de pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma.
En tot cas, la formalització d’aquestes entitats de qualsevol
operació que s’hagi de considerar deute de la Comunitat
Autònoma als efectes del Reglament (CE) núm. 479/2009 del
Consell, de 25 de maig de 2009, relatiu a l’aplicació del
Protocol sobre el procediment aplicable en cas de dèficit
excessiu, annex al Tractat constitutiu de la Comunitat Europea,
requereix l’autorització prèvia del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts.
L’atorgament de l’autorització ha de tenir en compte, en tot
cas, els límits que es deriven de les autoritzacions que atorguin
a la Comunitat Autònoma els òrgans competents de
l’Administració de l’Estat en el marc de la Llei orgànica 8/1980
i de la Llei orgànica 2/2012.
2. D’altra banda, aquestes entitats han d’informar la direcció
general competent en matèria de tresoreria de les operacions
d’endeutament i de tresoreria que formalitzin i de les
disposicions de fons que efectuïn, i també, pel que fa a les
operacions d’endeutament, de l’aplicació dels fons
corresponents.
3. Així mateix, en el mes següent a l’aprovació dels pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma i d’acord amb l’article 11.4
de la Llei 7/2010, aquestes entitats han de trametre a la direcció
general competent en matèria de tresoreria un pla financer anual
d’ingressos i de despeses, amb detall mensual, que ha de recollir
els projectes prevists en els pressuposts corresponents que es
proposin finançar amb el producte de les operacions
d’endeutament.
4. El que disposa aquest article és aplicable a la resta d’entitats
que s’hagin d’incloure en el sector d’administracions públiques
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per aplicació de
les regles del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals,
d’acord amb el que estableixen l’article 1.4 d’aquesta Llei i
l’apartat 1 de la disposició addicional primera de la Llei 7/2010.
Article 102
Préstecs reintegrables i bestretes extraordinàries
1. El Consell de Govern, a proposta conjunta del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts i del conseller
sectorial competent per raó de la matèria, i amb l’informe previ
de la direcció general competent en matèria de tresoreria, pot
concedir préstecs reintegrables a les entitats del sector públic
instrumental autonòmic, i també a altres entitats per raons
especials d’interès públic, amb la imputació pressupostària
corresponent.
De la mateixa manera, el Consell de Govern pot concedir
bestretes extraordinàries a favor únicament d’entitats
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instrumentals del sector públic autonòmic, amb imputació en
aquest cas a comptes no pressupostaris.

de l’aval sigui un dels ens instrumentals del sector públic
autonòmic a què fa referència l’article 1.3 d’aquesta Llei.

2. L’acord del Consell de Govern pel qual es concedeixin els
préstecs o les bestretes a què es refereix l’apartat anterior ha de
fixar les condicions aplicables a cada operació, sens perjudici de
les condicions i dels requisits que, amb caràcter general, es fixin
reglamentàriament.
En tot cas, la devolució de les bestretes extraordinàries s’ha
de fer en el mateix exercici pressupostari en què tengui lloc la
concessió. Així mateix, d’acord amb el que preveu l’article 53
d’aquesta Llei, el conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts pot declarar indisponibles crèdits de la secció
pressupostària competent per raó de la matèria per l’import
màxim de la bestreta i fins que tengui lloc la devolució.

6. La Intervenció General de la Comunitat Autònoma ha de
controlar, mitjançant procediments d’auditoria, les actuacions
finançades amb crèdits avalats per la Comunitat Autònoma.

Capítol III
Avals
Article 103
Règim general
1. Les garanties constituïdes per l’Administració de la
Comunitat Autònoma han de revestir necessàriament la forma
d’aval de la Tresoreria General.
2. Les lleis anuals de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma han de fixar l’import total dels avals que pot
concedir l’Administració de la Comunitat Autònoma i el límit
màxim que, respecte de l’import total autoritzat, pugui assolir
individualment cada aval.
No s’han d’imputar a aquests límits els avals que es prestin
amb motiu del refinançament o la substitució d’operacions de
crèdit, en la mesura que impliquin cancelAlació d’avals concedits
abans.
3. Correspon al Consell de Govern, en el marc de les previsions
de la llei anual de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma:
a) Autoritzar la concessió d’avals a favor de les entitats
locals o de les entitats instrumentals a què fa referència l’article
1.4 d’aquesta Llei, i determinar-ne les característiques generals.
b) Determinar la comissió que, si s’escau, la concessió
d’avals hagi de meritar a favor de l’Administració de la
Comunitat Autònoma.
c) Acordar la possible submissió a arbitratge o la remissió a
una legislació o a tribunals estrangers, pel que fa als avals que
garanteixin operacions de crèdit subscrites a l’exterior.
d) Fixar, si s’escau, mecanismes per limitar el risc
d’execució dels avals que es concedeixin.
4. El procediment per concedir els avals i la documentació
necessària per formalitzar-los s’han de determinar
reglamentàriament, en el marc del que preveu l’article 105.
5. La Tresoreria General de la Comunitat Autònoma ha de
respondre de l’obligació principal garantida i, si s’escau, dels
interessos corresponents, només quan s’acrediti l’incompliment
voluntari del deutor principal.
Els avals es presumeixen atorgats amb caràcter subsidiari,
excepte en cas que en la concessió es disposi expressament una
altra cosa.
Així mateix, només es pot renunciar al benefici d’excussió
a què es refereix l’article 1830 del Codi civil quan el beneficiari

Article 104
Operacions susceptibles de ser avalades
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma pot avalar les
obligacions derivades de les operacions de crèdit que
subscriguin amb entitats financeres legalment establertes les
entitats integrants del sector públic instrumental autonòmic a les
quals fa referència l’article 1.3 d’aquesta Llei, i també,
excepcionalment, les que subscriguin les entitats locals de les
Illes Balears o les entitats instrumentals a què fa referència
l’article 1.4.
Així mateix, la Comunitat Autònoma pot prestar un segon
aval sobre els avals o, en general, sobre les fiances que
concedeixi qualsevol de les entitats a què es refereix el paràgraf
anterior.
2. L’aval es pot estendre a l’import total de les obligacions
resultants de l’operació de crèdit o del primer aval o es pot
limitar a una part d’aquestes obligacions, tenint en compte,
especialment, el grau de participació de la Comunitat Autònoma
en l’entitat avalada.
Així mateix, els avals que es concedeixin es poden fer
extensius a operacions de derivats financers formalitzats per
l’entitat avalada.
3. L’Administració de la Comunitat Autònoma pot prestar
també un segon aval sobre els avals concedits per les societats
de garantia recíproca a favor d’empreses privades o grups
d’empreses, quan aquestes empreses siguin socis partícips
d’aquelles societats i, a més, es compleixin les condicions
següents:
a) Que els crèdits que s’han d’avalar tenguin com a única
finalitat finançar operacions de reconversió, reestructuració o
creació d’empreses.
b) Que un pla de viabilitat demostri, a judici del conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts, les possibilitats
de la inversió.
4. Així mateix, l’Administració de la Comunitat Autònoma pot
subscriure convenis de refiançament amb societats de garantia
recíproca els socis partícips de les quals siguin petites i mitjanes
empreses que duguin a terme la seva activitat principal en el
territori de les Illes Balears.
El Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, ha d’establir mitjançant un
decret les condicions d’aquests convenis, l’eficàcia dels quals
ha de restar condicionada a l’existència i la suficiència dels
crèdits que, si s’escau, siguin necessaris per atendre el
compliment de les obligacions que se’n derivin.
En tot cas, la quantia refiançada no pot excedir,
individualment, el 75 % de la garantia concedida per la societat
de garantia recíproca per a cada operació, ni tampoc, en conjunt,
el 2 % de la xifra total dels crèdits inicials per a despeses dels
pressuposts de cada any, i la quantia esmentada no pot computar
a l’efecte de l’import total dels avals a què es refereix l’article
103.2.
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Article 105
Normes de procediment
1. La direcció general competent en matèria de tresoreria ha de
tramitar la concessió i la cancelAlació d’avals d’acord amb els
procediments que s’estableixin reglamentàriament.
2. La competència per concedir i formalitzar els avals correspon
al conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts, en el
marc, si s’escau, de l’autorització corresponent del Consell de
Govern i dins els límits establerts en aquesta Llei i en la llei
anual de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma.
3. Les quanties que, si s’escau, tengui dret a cobrar
l’Administració de la Comunitat Autònoma com a conseqüència
tant de l’atorgament de l’aval com de la seva eventual execució
constitueixen ingressos de dret públic, i s’han d’exigir per mitjà
dels procediments que preveu l’article 19 d’aquesta Llei.
Article 106
Concessió d’avals a càrrec d’organismes autònoms
1. Excepcionalment, els organismes autònoms dependents de
l’Administració de la Comunitat Autònoma, amb l’informe
favorable de la conselleria d’adscripció i amb l’autorització
prèvia del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts, poden prestar avals dins els límits que fixi a aquest
efecte la llei de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma
per a cada exercici.
2. La concessió, la cancelAlació i l’execució d’aquests avals
s’han de regir per les mateixes normes que, per a
l’Administració de la Comunitat Autònoma, s’estableixen en els
articles anteriors d’aquest capítol, sens perjudici de les
particularitats procedimentals i orgàniques corresponents.
En tot cas, la concessió d’avals a càrrec dels organismes
autònoms resta sotmesa a l’autorització prèvia i al règim de
comunicacions posteriors a què fan referència els paràgrafs
segon i tercer de l’article 107.1 per a la resta d’entitats
instrumentals del sector públic autonòmic.
3. Els segons avals que, si s’escau i d’acord amb el que preveu
el segon paràgraf de l’article 104.1, presti l’Administració de la
Comunitat Autònoma sobre els avals que concedeixin els
organismes autònoms no s’han de computar als efectes del límit
màxim que estableixi la llei anual de pressuposts generals per
als avals imputables a la Tresoreria de la Comunitat Autònoma.
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Article 107
Prestació de garanties per altres ens del sector públic
instrumental autonòmic
1. Els ens instrumentals a què fan referència els apartats 3 i 4 de
l’article 1 d’aquesta Llei, distints dels organismes autònoms,
poden prestar fiances, inclosos, si escau, avals, en el marc de la
normativa aplicable a cadascun d’aquests ens, per garantir el
compliment de les obligacions derivades de les operacions de
crèdit que les persones físiques o jurídiques, privades o
públiques, subscriguin amb entitats financeres legalment
establertes, sempre que hi concorrin raons d’interès públic
directament relacionades amb l’àmbit d’actuació propi de cada
ens i es verifiquin els requisits que estableixen aquest article i
l’article 12.3 de la Llei 7/2010.
En tot cas, la concessió de fiances per part d’aquests ens en
els termes prevists en el paràgraf anterior requereix
l’autorització prèvia del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts.
Així mateix, tots aquests ens han d’informar la direcció
general competent en matèria de tresoreria de les fiances que
formalitzin, i també de l’execució o cancelAlació.
2. En aquests casos, els segons avals que, si s’escau i d’acord
amb el que preveu el segon paràgraf de l’article 104.1, presti
l’Administració de la Comunitat Autònoma sobre els avals o, en
general, sobre les fiances que concedeixin aquests ens s’han de
computar als efectes del límit màxim que estableixi la llei anual
de pressuposts generals per als avals imputables a la Tresoreria
de la Comunitat Autònoma.
TÍTOL IV
CONTROL INTERN I COMPTABILITAT PÚBLICA
Capítol I
Normes generals relatives a la Intervenció General
Article 108
Funcions de la Intervenció General
La Intervenció General de la Comunitat Autònoma té les
funcions inherents a la seva condició d’òrgan de control intern
de la gestió economicofinancera del sector públic de la
Comunitat Autònoma, mitjançant l’exercici de la funció
interventora i del control financer, i d’òrgan director i gestor de
la comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma.
Article 109
Adscripció i estructura de la Intervenció General
1. La Intervenció General de la Comunitat Autònoma, com a
òrgan al qual s’atribueixen les funcions a què es refereix
l’article 108 anterior, s’adscriu a la conselleria competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, sens perjudici de la seva
autonomia funcional plena respecte dels òrgans i les entitats
subjectes al seu control.
2. L’estructura i les funcions de la Intervenció General s’han de
desplegar mitjançant un decret del Consell de Govern, a
proposta del conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts, i amb un informe previ de l’interventor general, en
el qual es pot proposar, en particular, que la Intervenció General
s’estructuri en intervencions adjuntes i en intervencions
delegades.
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3. Les competències que atribueix aquesta Llei a la Intervenció
General i, en particular, la funció interventora, les ha d’exercir,
en l’àmbit territorial de les Illes Balears, l’interventor general i
el personal de l’escala d’intervenció del cos superior de la
Comunitat Autònoma.
Capítol II
Control intern
Secció 1a
Exercici del control intern
Article 110
Objectius del control intern de la gestió economicofinancera
Els objectius del control intern que regula aquest capítol són
els següents:
a) Verificar el compliment de la normativa aplicable en la
gestió que és objecte del control.
b) Verificar el registre i la comptabilització adequats de les
operacions.
c) Avaluar que l’activitat i els procediments es duen a terme
d’acord amb el principi de bona gestió financera i, especialment,
d’acord amb els principis que estableix la Llei orgànica 2/2012.
d) Verificar el compliment dels objectius assignats als
centres gestors de despesa, d’acord amb els pressuposts generals
de la Comunitat Autònoma.
Article 111
Formes d’exercici
El control intern de la gestió economicofinancera del sector
públic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’ha de
dur a terme mitjançant l’exercici de la funció interventora i del
control financer en els termes prevists en aquesta Llei i en la
normativa reglamentària que la desplegui.
Article 112
Àmbit d’aplicació
1. La funció interventora regulada en la secció segona d’aquest
capítol és aplicable a l’Administració de la Comunitat
Autònoma i a les entitats instrumentals que integren el sector
públic administratiu, a excepció de la Universitat de les Illes
Balears i dels consorcis, llevat que la llei de creació de l’entitat
prevegi que hi és aplicable exclusivament el control financer.
2. Les funcions de control intern de la gestió
economicofinancera de les entitats instrumentals que integren
el sector públic empresarial i fundacional, i també dels
consorcis, s’han d’exercir mitjançant les tècniques de control
financer que preveu l’apartat 5 d’aquest article i les que regula
la secció tercera d’aquest capítol.
3. Això no obstant, el Consell de Govern, a proposta del
conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts i amb
l’informe previ de la Intervenció General, pot acordar que el
control financer propi dels ens a què es refereix l’apartat 2
anterior o dels organismes per als quals així es prevegi en la llei
de creació en els termes indicats en el darrer incís de l’apartat 1
d’aquest article sigui substituït per la funció interventora, amb
l’abast que es determini en cada cas.
El que estableix el paràgraf anterior no és aplicable a les
personificacions de dret privat, sens perjudici del que preveu
l’article 19 e de la Llei 7/2010.

4. Així mateix, el control financer es pot exercir respecte de
l’Administració de la Comunitat Autònoma i de qualsevol altre
ens dels que preveu l’article 1.3 d’aquesta Llei, i també respecte
de les persones físiques i jurídiques, privades o públiques, que
percebin subvencions, préstecs, avals i altres ajuts de
l’Administració de la Comunitat Autònoma o de qualsevol de
les entitats instrumentals del sector públic autonòmic.
5. El control financer s’ha d’exercir, principalment, mitjançant
tècniques d’auditoria. Això no obstant, el Consell de Govern, a
proposta conjunta del conseller competent en matèria d’hisenda
i pressuposts i del conseller sectorial corresponent, i amb
l’informe previ de la Intervenció General, pot acordar que
s’apliqui el control financer permanent respecte de tota
l’activitat de l’ens o d’algunes àrees de gestió, atesos el volum
i l’activitat de l’ens o qualsevol altre motiu que ho justifiqui, i
també, a proposta en aquest cas del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, pot acordar la creació d’un
servei específic i especialitzat de la Intervenció General d’acord
amb la disposició addicional setena de la Llei 7/2010.
Article 113
Principis aplicables a l’exercici del control intern i
prerrogatives
1. La Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, en l’exercici de les funcions de control intern, se
sotmet als principis d’autonomia funcional, jerarquia interna i
procediment contradictori.
2. El principi d’autonomia plena en l’exercici del control intern
implica que els funcionaris que el duguin a terme tenen
independència funcional respecte dels titulars dels òrgans i les
entitats la gestió dels quals controlin, i han d’ajustar les seves
actuacions a les instruccions que amb aquesta finalitat dictin els
òrgans competents de la Intervenció General.
3. El procediment contradictori regeix la solució de les
diferències que es presentin en l’exercici del control, en la
modalitat de la funció interventora, i es materialitza mitjançant
el procediment que preveu l’article 119 d’aquesta Llei.
En l’àmbit del control financer, l’abast del procediment
contradictori és el que estableixen l’article 125 i els següents
d’aquesta Llei i la normativa reglamentària de desplegament
que regula el procediment per emetre els informes
corresponents.
4. Els funcionaris que duguin a terme el control intern poden
solAlicitar als òrgans competents, quan la naturalesa de l’acte, el
document o l’expedient que s’hagi d’intervenir així ho
requereixi, els assessoraments o els informes jurídics i tècnics
que estimin convenients, i també els antecedents necessaris per
al bon exercici de la funció de control. Quan els assessoraments
i els informes s’hagin de solAlicitar a òrgans la competència dels
quals s’estengui a tota l’Administració de la Comunitat
Autònoma o a l’entitat instrumental corresponent, els ha de
solAlicitar, en tot cas, l’interventor general.
5. Correspon a la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma, com a centre director del control intern:
a) Establir, per mitjà d’instruccions, les pautes o els criteris
d’actuació pels quals s’han de regir els òrgans i les unitats
administratives jeràrquicament dependents, i, si s’escau, les
unitats de gestió econòmica i la resta d’unitats que les hagin de
complir per raó de les tasques que desenvolupen.

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014
b) Promoure l’exercici de la potestat reglamentària en
matèria de control intern.
c) Definir els procediments de caràcter economicofinancer
en allò que afecti l’exercici de les seves competències en
matèria de control intern.
d) Determinar els requeriments funcionals i els procediments
informàtics dels sistemes d’informació en matèria de control
intern.
e) Interposar recursos i reclamacions en els casos en què la
normativa reguladora així ho prevegi.
Article 114
ColAlaboració amb el personal que exerceix la funció de
control intern
1. Les autoritats, sigui quina sigui la seva naturalesa, els caps o
directors d’oficines públiques, els de les entitats integrants del
sector públic autonòmic i els que, en general, exerceixin
funcions públiques o duguin a terme la seva feina en aquestes
entitats, han de prestar als funcionaris encarregats del control
intern el suport, el concurs, l’auxili i la colAlaboració que
calguin, i els han de proporcionar la documentació i la
informació necessària per fer el control.
2. Qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, està
obligada a proporcionar, amb el requeriment previ de l’òrgan de
control de la Intervenció General actuant, qualsevol mena de
dades, informes o antecedents, deduïts directament de les seves
relacions econòmiques, professionals o financeres amb altres
persones, amb transcendència per a les actuacions de control
que exerceixi.
Secció 2a
La funció interventora
Article 115
Definició
1. La funció interventora té per objectiu controlar, abans que
s’aprovin, tots els actes que puguin donar lloc al reconeixement
de drets o d’obligacions de contingut econòmic, i també els
cobraments i els pagaments que se’n derivin, i la inversió i
l’aplicació en general dels fons públics i les modificacions
pressupostàries, per assegurar que aquests actes s’ajusten a les
disposicions aplicables en cada cas.
No obstant això, la fiscalització prèvia dels actes que donin
lloc al reconeixement dels drets i la dels cobraments s’han de
substituir per les comprovacions inherents a l’anotació
comptable d’aquestes operacions i pel control financer.
2. Quan en els procediments de gestió que donin lloc als actes,
els documents o els expedients de contingut econòmic objecte
de control participin diferents administracions públiques, la
funció interventora de la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma s’ha de limitar a les actuacions que es produeixin
dins l’àmbit de les entitats subjectes a aquesta funció de control
intern.
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Article 116
Extensió de la funció interventora
L’exercici de la funció interventora comprèn:
a) La fiscalització prèvia dels expedients de modificació de
crèdit, amb l’abast que es determini reglamentàriament.
b) La fiscalització prèvia de tots els actes, els documents o
els expedients susceptibles de produir obligacions de contingut
econòmic, en les fases d’autorització de la despesa, disposició
o compromís de la despesa, i reconeixement de l’obligació i
proposta de pagament.
Aquesta fiscalització prèvia es pot efectuar mitjançant
procediments de mostreig.
D’altra banda, aquesta fiscalització prèvia es pot substituir
pel control financer en els casos en què així es determini
reglamentàriament.
c) La fiscalització prèvia dels moviments de fons i de valors,
o dels actes susceptibles de produir-los, quan així es determini
reglamentàriament.
d) La intervenció material dels pagaments que no s’hagin
ordenat i tramitat per procediments automàtics.
e) La intervenció de l’aplicació o de l’ús dels fons públics,
que comprèn la comprovació material de les obres, dels
subministraments, de les adquisicions i dels serveis; la
comprovació material o, si escau, documental de les
subvencions de capital en els termes que preveu la legislació
específica, i l’examen documental dels comptes justificatius
dels pagaments per justificar.
f) La comprovació, a efectes pressupostaris i d’inventari,
dels efectius de personal i de les existències de metàlAlic, valors
i altres béns de la Comunitat Autònoma.
Article 117
Exclusió de la fiscalització prèvia i fiscalització prèvia
limitada
1. No està sotmesa a la fiscalització prèvia prevista en l’article
anterior l’aprovació dels actes, els documents o els expedients
susceptibles de produir obligacions de contingut econòmic, o
moviments de fons i valors, que es determinin
reglamentàriament, per raó de la naturalesa o la quantia.
2. El Consell de Govern, a proposta del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts i amb l’informe previ de la
Intervenció General, pot limitar la fiscalització prèvia a
comprovar els requisits bàsics següents:
a) L’existència de crèdit pressupostari adequat a la
naturalesa de la despesa, i suficient, o la imputació comptable
adequada en cas d’operacions no pressupostàries.
b) La competència de l’òrgan que genera la despesa o
l’obligació.
c) El compliment de les normes aplicables als expedients
relatius a despeses de caràcter pluriennal i a despeses
estructurals.
d) El compliment de les normes sobre publicitat i
concurrència aplicables als expedients de despesa
corresponents.
e) Els altres aspectes que, per la seva transcendència en el
procés de gestió, així es determinin per a cada tipus d’expedient
de despesa, a proposta de la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma.
3. Les despeses o obligacions exemptes de fiscalització prèvia
o sotmeses a fiscalització prèvia limitada poden ser objecte de
control financer, amb la finalitat de verificar que s’ajusten a les
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disposicions aplicables en cada cas i de determinar el grau de
compliment de la legalitat en la gestió dels crèdits
pressupostaris pel que fa als aspectes no comprovats en la
fiscalització prèvia limitada.
L’òrgan interventor que en dugui a terme la fiscalització
posterior ha d’emetre un informe en el qual s’han de fer constar
totes les observacions i les conclusions que es dedueixin
d’aquesta fiscalització.
Article 118
Formulació d’objeccions i efectes
1. En cas que l’òrgan interventor es manifesti en desacord amb
el fons o amb la forma dels actes, els expedients o els
documents examinats, ha de formular les objeccions per escrit,
amb expressió dels fonaments jurídics en què es basi el seu
criteri.
2. Si l’objecció afecta l’autorització o la disposició de despeses,
el reconeixement d’obligacions o l’ordenació de pagaments,
s’ha de suspendre la tramitació de l’expedient, fins que s’esmeni
o resolgui l’objecció, en els casos següents:
a) Quan l’objecció es refereixi a expedients de modificació
de crèdit.
b) Quan l’objecció es refereixi a la insuficiència o la manca
d’adequació del crèdit.
c) Quan l’objecció es derivi d’irregularitats no esmenables
en la documentació justificativa de les ordres de pagament o
quan el dret del perceptor no quedi prou justificat.
d) Quan l’objecció es refereixi a la falta de requisits o
tràmits essencials en l’expedient, o quan s’apreciï la possibilitat
de pèrdues econòmiques greus si l’expedient segueix el seu
curs.
e) Quan l’objecció es derivi de comprovacions materials
d’obres, adquisicions, subministraments, serveis o programes
d’investigació.
3. Quan l’òrgan al qual es dirigeixin les objeccions les accepti,
ha d’esmenar les deficiències que hagi observat la Intervenció
i ha de trametre novament l’expedient a l’òrgan interventor
perquè n’emeti un informe favorable.
4. La Intervenció pot emetre un informe favorable en els casos
en què els requisits o els tràmits incomplerts no es considerin
essencials per resoldre el procediment i siguin esmenables, i
l’eficàcia de l’informe s’ha d’entendre condicionada a l’esmena
posterior d’aquests requisits o tràmits, esmena de la qual s’ha de
donar compte per escrit a la Intervenció.
5. Sens perjudici de la possibilitat de formular objeccions,
l’òrgan interventor competent pot formular les observacions
complementàries que consideri convenients, les quals, en cap
cas, no poden tenir efectes suspensius en la tramitació dels
expedients.

Article 119
Procediment per resoldre objeccions
1. Si l’òrgan afectat per l’objecció que ha formulat la
Intervenció no hi està d’acord, s’ha de seguir el procediment
següent:
a) En els casos en què l’objecció hagi estat formulada per
una intervenció delegada o adjunta, correspon a l’interventor
general conèixer la discrepància, i la resolució que dicti és de
compliment obligat per a aquella intervenció.
b) Quan l’objecció emani de l’interventor general o ell
mateix hagi confirmat la formulada per una intervenció
delegada o adjunta, i subsisteixi la discrepància, correspon al
Consell de Govern adoptar la resolució definitiva.
c) Els informes de la Intervenció i, especialment, les
objeccions i les discrepàncies que s’hagin produït durant la
tramitació dels expedients s’han d’adjuntar sempre a aquests
expedients.
2. En tot cas, els acords que adopta el Consell de Govern són de
compliment obligat per a la Intervenció General.
Article 120
Omissió de fiscalització
En els casos en què, d’acord amb el que estableixen les
disposicions aplicables, la fiscalització prèvia de la funció
interventora sigui preceptiva i s’hagi omès, no es pot reconèixer
l’obligació, tramitar el pagament ni intervenir favorablement
aquestes actuacions fins que no s’esmeni l’omissió en els termes
que reglamentàriament es determinin.
2. En tot cas, correspon al Consell de Govern dictar l’acord que
consideri procedent en cada cas, el qual és de compliment
obligat per a la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.
Secció 3a
El control financer
Article 121
Definició
1. La Intervenció General de la Comunitat Autònoma exerceix
el control financer, el qual té per objectiu verificar la totalitat o
part de les operacions de contingut economicofinancer, i dels
sistemes de gestió i de control intern, dels òrgans i les entitats
subjectes a aquest control, a fi de complir els objectius generals
a què es refereix l’article 110 i, en particular, els aspectes que
s’enumeren en l’apartat 2 d’aquest article.
2. El control financer s’estén a la comprovació dels aspectes
següents:
a) L’adequació a l’ordenament jurídic de l’actuació de cada
un dels òrgans i les entitats sotmesos a aquesta modalitat de
control.
b) El registrament i la comptabilització adequats de totes les
operacions que duu a terme cada òrgan o entitat, i el reflex fidel
en els comptes i els estats que, d’acord amb les disposicions
aplicables, aquests òrgans i ens hagin de formar.
c) La constatació que els procediments aplicats garanteixen
raonablement que les operacions es desenvolupen d’acord amb
la normativa aplicable.
d) La verificació de la bona gestió financera, segons els
principis d’economia, d’eficàcia i d’eficiència, i també la
verificació del nivell de resultats obtinguts amb relació als
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mitjans utilitzats i als efectes produïts, d’acord amb els
indicadors que s’estableixin a aquest efecte.

Article 125
Informes de control financer

3. Així mateix, el control financer pot promoure la millora de
les tècniques i dels procediments de gestió economicofinancera,
mitjançant les propostes que es dedueixin dels resultats del
control.

1. L’òrgan que hagi desenvolupat el control financer ha
d’emetre un informe que ha de contenir els fets posats de
manifest i les conclusions i les recomanacions que se’n
dedueixin.

Article 122
Programes de control financer

2. Amb la finalitat de garantir el principi de procediment
contradictori, aquest informe té, en primer lloc, caràcter
provisional, i l’òrgan que l’hagi emès l’ha de trametre a les
persones interessades que resultin de l’activitat controlada
perquè hi formulin les alAlegacions que considerin oportunes.

El conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts,
per iniciativa pròpia o a instància de la Intervenció General, ha
d’aprovar els programes de control financer corresponents, en
els quals, com a mínim, s’han de determinar l’objecte del
control i els mitjans que s’han de fer servir.
Article 123
Formes d’exercici
1. El control financer s’ha d’exercir mitjançant tècniques
d’auditoria o altres mecanismes de control, d’acord amb aquesta
Llei, les normes d’auditoria, les instruccions que dicti la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i les pràctiques generalment acceptades.
2. Les normes d’auditoria i les instruccions que dicti la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears s’han d’aplicar a totes les auditories que facin en
l’àmbit autonòmic els òrgans dependents funcionalment de la
Intervenció General i els auditors de comptes o les societats
d’auditoria de comptes contractades amb aquesta finalitat.
3. El control financer ha d’obtenir una evidència suficient i
adequada, mitjançant la realització i l’avaluació de les proves
d’auditoria que es considerin necessàries, a fi de fonamentar les
observacions i les conclusions que es facin constar en l’informe
corresponent.
Article 124
Facultats dels equips de control
1. L’equip de control té accés a tots els documents, els llibres,
els registres i qualsevol altra font d’informació que permeti
obtenir una evidència suficient, pertinent i vàlida sobre la qual
fonamentar el seu dictamen, i els comentaris, les conclusions o
les recomanacions corresponents.
2. Quan de l’exercici de les funcions de control es dedueixin
indicis que una subvenció o ajuda públiques s’han obtingut,
destinat o justificat incorrectament, el personal encarregat de
fer-ho pot retenir, amb l’autorització prèvia de la Intervenció
General de la Comunitat Autònoma, les factures, els documents
equivalents o substitutius i qualsevol document relatiu a les
operacions en què aquests indicis es manifestin.
3. El personal actuant en l’exercici del control financer pot
revisar els sistemes informàtics de gestió que calguin per dur a
terme les funcions de control.

3. En les alAlegacions a l’informe provisional, les persones
interessades hi han de manifestar la conformitat o la
disconformitat amb les conclusions i les recomanacions que s’hi
contenen, i en el cas d’admetre les deficiències evidenciades pel
control financer han d’indicar les mesures correctores que
prevegin aplicar i el calendari previst per executar-les.
4. En vista de l’informe provisional i de les alAlegacions
rebudes, l’òrgan de control ha d’emetre l’informe definitiu. Si
no s’han rebut alAlegacions en el termini assenyalat per fer-ho,
l’informe provisional s’ha d’elevar a definitiu.
Article 126
Mesures de correcció de les anomalies detectades en el
control financer
1. Quan així els ho requereixi la Intervenció General, els òrgans
gestors sotmesos a control financer han de comunicar-li les
mesures que vagin adoptant per solucionar les deficiències
detectades i, si s’escau, el grau de compliment dels terminis
indicats en les seves alAlegacions. En cas que aquestes mesures
no s’adoptin o no es compleixin els terminis prevists, l’òrgan de
control n’ha d’informar la Intervenció General als efectes que
pertoquin.
2. Quan dels informes definitius o de les actuacions efectuades
es derivin obligacions de reintegrament de subvencions o de
qualsevol altra despesa pública, s’ha d’iniciar el procediment de
reintegrament que pertoqui amb les especialitats següents:
a) L’acord d’iniciació del procediment de reintegrament s’ha
de notificar a la persona interessada, en el qual ha de fer constar
com a quantia reclamada la que figura en les conclusions de
l’informe, llevat que, prèviament, l’òrgan gestor hagi mostrat la
discrepància en els termes de l’article 119 d’aquesta Llei, cas en
el qual s’ha de fer constar la quantia que determini el Consell de
Govern.
b) En la proposta de resolució i en la resolució corresponent
s’ha d’acordar, motivadament, de conformitat amb les
alAlegacions que formuli el beneficiari en el tràmit d’audiència
i amb la resta de l’expedient, la procedència o la improcedència
del reintegrament i el seu import, que pot ser diferent del que
consta en l’informe de la Intervenció General. En tot cas, s’ha
de trametre a la Intervenció General la resolució que es dicti.
c) En cas que l’òrgan gestor no iniciï la instrucció de
l’expedient de reintegrament, la Intervenció General pot
comunicar-ho al Consell de Govern a l’efecte que correspongui,
mitjançant el conseller competent en matèria d’hisenda i
pressuposts.
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Article 127
Informes resum

Article 130
Auditoria pública

1. El conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts pot
demanar a la Intervenció General que elabori un informe, o
diversos, per matèries, dels resultats més rellevants que s’hagin
fet palesos en les actuacions de control financer, i també de les
mesures que s’hagin adoptat per solucionar les deficiències
detectades en exercicis anteriors i, si s’escau, les deficiències
que no s’hagin corregit adequadament.

1. Es denomina auditoria pública el control financer que
consisteix en la verificació, posterior i sistemàtica, de l’activitat
economicofinancera del sector públic autonòmic, mitjançant
l’aplicació dels procediments de revisió selectius continguts en
les normes d’auditoria pública i en les instruccions que dicti la
Intervenció General.

2. Una vegada rebuts aquests informes, el conseller competent
en matèria d’hisenda i pressuposts pot resoldre fer el seguiment
i el control de les incidències més rellevants que s’hagin posat
de manifest.
Article 128
Contractació d’auditories externes
1. En tot cas, correspon a la Intervenció General de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears coordinar, dirigir i
controlar qualsevol treball d’auditoria, efectuat amb mitjans
propis o aliens, que es faci en compliment de les previsions de
control que conté aquesta Llei.
2. Els òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma o
de qualsevol de les entitats instrumentals del sector públic
autonòmic que pretenguin contractar auditories externes al
marge de les que preveu aquesta Llei han de comunicar-ho a la
Intervenció General amb caràcter previ a la contractació dels
auditors externs. Una vegada emesos els informes d’auditoria
corresponents, s’han de trametre a la Intervenció General.
Article 129
Control financer permanent
1. El control financer permanent té per objectiu verificar, de
manera continuada, la situació i el funcionament de les entitats
controlades, per comprovar el compliment de la normativa
vigent i de les directrius que les regeixen i, en general, que la
gestió s’ajusta al principi de bona gestió financera, en el marc
del que preveu l’article 110 d’aquesta Llei.
2. L’exercici del control financer permanent pot incloure la
comprovació de qualsevol dels aspectes a què fa referència
l’article 121.2 i, en particular, dels següents:
a) L’adequació a l’ordenament jurídic de l’actuació de
cadascun dels òrgans i les entitats sotmesos a aquesta modalitat
de control, en els aspectes de la gestió economicofinancera als
quals no s’estengui la funció interventora.
b) El seguiment de l’execució pressupostària i la verificació
del compliment dels objectius assignats als òrgans i a les entitats
com a centres gestors de despesa.
c) El registrament i la comptabilització correctes de les
operacions objecte de control.
d) La comprovació de la planificació, la gestió i la situació
de la tresoreria, i de la resta d’elements patrimonials de l’entitat
controlada.
e) L’anàlisi de les operacions i els procediments interns, a fi
de valorar la bona gestió financera.
3. El control financer permanent s’ha de regir per les
disposicions que contenen aquesta Llei, la Llei 7/2010 i la
normativa reglamentària de desplegament.

2. L’auditoria pública ha d’adoptar qualsevol de les modalitats
següents, o una combinació d’aquestes:
a) L’auditoria de regularitat comptable, consistent a revisar
i verificar la informació i la documentació comptable amb
l’objectiu de comprovar que s’adeqüen a la normativa
comptable i, si s’escau, pressupostària que hi sigui aplicable.
b) L’auditoria de compliment, consistent a verificar que els
actes, les operacions i els procediments de gestió
economicofinancera s’han desenvolupat de conformitat amb les
normes aplicables.
c) L’auditoria operativa, consistent a examinar
sistemàticament i objectivament les operacions i els
procediments d’una organització, programa, activitat o funció
pública, amb l’objectiu de proporcionar una valoració
independent de la seva racionalitat economicofinancera i de
l’adequació al principi de bona gestió financera, per advertir les
possibles deficiències i proposar les recomanacions oportunes
amb vista a corregir-les.
3. L’auditoria dels comptes anuals és la modalitat de l’auditoria
de regularitat comptable que té per finalitat verificar si els
comptes anuals representen en tots els aspectes significatius la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels
resultats de l’entitat i, si escau, de l’execució del pressupost
d’acord amb les normes i els principis comptables i
pressupostaris que hi siguin aplicables, i si contenen la
informació necessària per interpretar-los i comprendre’ls de
manera adequada.
Article 131
Control financer de subvencions i ajudes públiques
1. El control financer també es pot estendre als beneficiaris de
subvencions i a les entitats colAlaboradores, i també als
perceptors de préstecs, avals o altres ajudes públiques
concedides per l’Administració de la Comunitat Autònoma o
per entitats instrumentals del sector públic autonòmic, o
finançades amb fons de la Unió Europea, en els termes que
estableix aquest capítol.
2. Aquest control financer té per objectiu comprovar que
l’operació s’ha obtingut, utilitzat i justificat de manera adequada
i correcta i, en particular:
a) El compliment de les condicions que estableixen la
normativa reguladora de la concessió i la resta de normativa
aplicable.
b) La utilització i l’aplicació correctes dels fons als fins
prevists en la normativa reguladora i en l’acte de concessió.
c) La realitat i la regularitat de les operacions finançades.
d) L’actuació de l’entitat colAlaboradora, i també la
justificació dels fons rebuts i el compliment de les altres
obligacions a les quals està subjecta.
3. El control financer d’entitats colAlaboradores i beneficiaris de
subvencions i altres ajudes públiques, incloses les finançades
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amb càrrec a fons de la Unió Europea, es regeix per les
disposicions d’aquesta Llei i per la legislació autonòmica,
estatal i europea en matèria de subvencions, amb l’abast que
pertoqui en cada cas.
Capítol III
Comptabilitat pública
Article 132
Subjecció al règim de comptabilitat pública
1. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i les entitats integrants del sector públic instrumental
autonòmic queden subjectes al règim de comptabilitat del sector
públic de la Comunitat Autònoma que aquesta Llei determina,
sens perjudici del pla general de comptabilitat i la resta de
normes comptables que siguin aplicables a cada un d’aquests
ens d’acord amb la seva naturalesa jurídica.
2. La comptabilitat del sector públic autonòmic es configura
com un sistema d’informació economicofinancer i pressupostari
que té per objectiu mostrar, mitjançant estats i informes, la
imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels
resultats i de l’execució del pressupost de cadascuna de les
entitats que l’integren.
3. En tot cas, la subjecció al règim de comptabilitat pública de
les entitats del sector públic de la Comunitat Autònoma a què fa
referència l’apartat 1 d’aquest article determina l’obligació de
retre comptes de les seves operacions al Parlament de les Illes
Balears, a la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i al
Tribunal de Comptes, de la manera i amb l’abast que preveuen
aquesta Llei i les disposicions legals que regulen aquests òrgans.
Article 133
Fins de la comptabilitat
El conseller competent en matèria d’hisenda i pressuposts ha
d’organitzar la comptabilitat pública al servei dels objectius
següents:
a) Registrar l’execució dels pressuposts de la Comunitat
Autònoma.
b) Conèixer el moviment i la situació de la Tresoreria.
c) Reflectir les variacions, la composició i la situació del
patrimoni de la Comunitat Autònoma i de la resta d’entitats
integrants del sector públic autonòmic.
d) Proporcionar les dades necessàries per a la formació i la
rendició del compte general de la Comunitat Autònoma, i
d’altres comptes, estats i documents que s’hagin d’elaborar o
que s’hagin de trametre al Parlament de les Illes Balears, a la
Sindicatura de Comptes de les Illes Balears i al Tribunal de
Comptes.
e) Facilitar les dades i els antecedents necessaris per obtenir
la informació comptable que s’hagi de formar en l’àmbit de la
comptabilitat nacional, d’acord amb el Sistema europeu de
comptes nacionals i regionals i la normativa estatal relativa als
comptes econòmics del sector públic espanyol.
f) Oferir la informació econòmica i financera oportuna que
possibiliti la presa de decisions als òrgans competents de la
Comunitat Autònoma.
g) Promoure l’aplicació del principi de transparència en
l’activitat economicofinancera del sector públic de la Comunitat
Autònoma.
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Article 134
Funcions de la Intervenció General com a òrgan director de
la comptabilitat pública
La Intervenció General és l’òrgan director de la comptabilitat
pública de la Comunitat Autònoma i, en virtut d’això, li
correspon:
a) Sotmetre a la decisió del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts el pla general de comptabilitat pública
de la Comunitat Autònoma, amb la coordinació i l’articulació
adequades amb el pla general de comptabilitat pública aprovat
per l’Estat.
b) Sotmetre a la decisió del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts les adaptacions del pla general de
comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma que, si
s’escau, es considerin adequades per als organismes autònoms
i la resta d’entitats integrants del sector públic administratiu,
d’acord amb l’article 13.1 de la Llei 7/2010.
c) Sotmetre a la decisió del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts les especialitats del pla general de
comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma que, si
s’escau, es considerin adequades per a les entitats instrumentals
del sector públic empresarial i fundacional, en el marc del pla
general de comptabilitat aplicable al sector privat o de les
adaptacions sectorials d’aquest pla, d’acord amb l’article 13.2
de la Llei 7/2010.
d) Promoure l’exercici de la potestat reglamentària,
mitjançant una ordre del conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts, a l’efecte de determinar l’estructura, la
justificació, la tramitació, la rendició de comptes i altres
documents relatius a la comptabilitat pública.
e) Dictar les instruccions que, en desenvolupament de les
seves funcions, li permetin les lleis.
f) Fixar directrius respecte de la comptabilitat de totes les
entitats integrants del sector públic autonòmic.
g) Definir els procediments de caràcter economicofinancer
en allò que afecta l’exercici de les seves competències en
matèria de comptabilitat pública.
h) Determinar els requeriments funcionals i els procediments
informàtics del sistema d’informació comptable per a
l’aplicació del pla general de comptabilitat pública de la
Comunitat Autònoma i les seves adaptacions.
Article 135
Funcions de la Intervenció General com a òrgan gestor de
la comptabilitat pública
Com a òrgan gestor de la comptabilitat pública, correspon a
la Intervenció General:
a) Formar el compte general de la Comunitat Autònoma.
b) Determinar els documents, els estats i els comptes que
han de presentar els ens que formen el sector públic de la
Comunitat Autònoma per centralitzar la informació comptable
adequada per formar el compte general de la Comunitat
Autònoma i per obtenir la informació comptable que calgui en
l’àmbit de la comptabilitat nacional.
c) SolAlicitar i, si escau, centralitzar qualsevol altra
informació dels ens que integren el sector públic de la
Comunitat Autònoma i dels ens a què fa referència l’article 1.4
d’aquesta Llei.
d) Coordinar l’activitat de les oficines de comptabilitat del
sector públic de la Comunitat Autònoma.
e) Gestionar el registrament comptable de factures de la
Comunitat Autònoma i coordinar les actuacions necessàries en
relació amb el funcionament del punt general d’entrada de
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factures electròniques, d’acord amb la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
Registre comptable de factures del sector públic.

Article 138
Comptes anuals de la resta d’entitats instrumentals del
sector públic de la Comunitat Autònoma

Article 136
Compte general

1. Els comptes anuals de les entitats instrumentals de la
Comunitat Autònoma amb pressupost propi s’han de formular,
s’han d’aprovar i s’han de trametre a la Intervenció General de
la Comunitat Autònoma en els terminis i de la manera que
preveuen els apartats 3, 4 i 5 de l’article 13 de la Llei 7/2010.
L’incompliment dels terminis pot donar lloc a l’exigència de
les responsabilitats que pertoquin, d’acord amb l’article 141 i
els següents d’aquesta Llei, i també a les mesures addicionals de
control a què fa referència l’article 19 de la Llei 7/2010.

1. El compte general de la Comunitat Autònoma ha de
comprendre totes les operacions pressupostàries, patrimonials
i de tresoreria duites a terme durant l’exercici, i s’ha de formar
amb els estats comptables següents:
a) Comptes anuals de l’Administració de la Comunitat
Autònoma.
b) Comptes anuals dels organismes autònoms amb
pressupost propi.
c) Comptes anuals de les entitats públiques empresarials.
d) Comptes anuals de les societats mercantils públiques.
e) Comptes anuals de les fundacions del sector públic.
f) Comptes anuals dels consorcis amb pressupost propi.
2. Així mateix, s’ha d’incorporar al compte general de la
Comunitat Autònoma un estat consolidat dels comptes anuals a
què es refereix l’apartat anterior, amb l’abast i de la manera que
estableixi l’ordre del conseller competent en matèria d’hisenda
i pressuposts a què fa referència l’article 134 d, i també
qualsevol altre estat que es determini en l’ordre esmentada.
3. Al compte general, s’hi ha d’adjuntar la documentació
complementària relativa a la Universitat de les Illes Balears i a
les entitats a què fa referència l’article 1.4 d’aquesta Llei que es
determini per mitjà de l’ordre a què es refereix l’apartat
anterior.
4. El compte general, una vegada que el Consell de Govern
l’hagi aprovat, juntament, si escau, amb la documentació
complementària a què es refereix l’apartat anterior, s’ha de
presentar al Parlament de les Illes Balears, a la Sindicatura de
Comptes de les Illes Balears i al Tribunal de Comptes abans de
dia 31 de juliol de l’any següent al qual es refereixi.
5. No formen part del compte general els comptes anuals del
Parlament de les Illes Balears i de la Sindicatura de Comptes de
les Illes Balears.
Article 137
Comptes anuals de l’Administració de la Comunitat
Autònoma
1. Els comptes anuals de l’Administració de la Comunitat
Autònoma s’han de formar i s’han de retre d’acord amb els
principis i les normes de comptabilitat recollits en el pla general
de comptabilitat pública de la Comunitat Autònoma, i el
contingut s’ha d’ajustar al que estableixi el pla esmentat o al que
es determini mitjançant l’ordre del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts a què fa referència l’article 134
d, a proposta de la Intervenció General.
2. Així mateix, els comptes dels organismes autònoms i de la
resta d’entitats instrumentals del sector públic administratiu
amb personalitat jurídica que, d’acord amb els apartats 4 i 5 de
l’article 35 d’aquesta Llei, siguin inclosos en els pressuposts
generals de la Comunitat Autònoma com a seccions
pressupostàries, s’han d’integrar en els comptes anuals de
l’Administració de la Comunitat Autònoma.

2. En tot cas, la falta de tramesa dels comptes no és obstacle
perquè la Intervenció General pugui formar el compte general
de la Comunitat Autònoma amb els comptes que hagi rebut.
Article 139
ColAlaboració de les entitats instrumentals
1. Als efectes del que disposen les lletres b i c de l’article 135,
i d’acord amb l’article 14 de la Llei 7/2010, els ens
instrumentals a què fan referència els apartats 3 i 4 de l’article
1 de la present Llei estan obligats a proporcionar a la
Intervenció General de la Comunitat Autònoma la colAlaboració
i la informació necessàries per elaborar el compte general de la
Comunitat Autònoma i per aplegar la informació comptable que
calgui en l’àmbit de la comptabilitat nacional, i també, en
general, qualsevol altra informació amb transcendència
comptable.
2. L’incompliment dels requeriments d’informació pot donar
lloc a l’exigència de les responsabilitats que pertoquin, d’acord
amb l’article 141 i els següents d’aquesta Llei, i també a les
mesures addicionals de control a què fa referència l’article 19 de
la Llei 7/2010.
Capítol IV
Utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
Article 140
Utilització de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics
1. En la iniciació, la tramitació i la terminació dels procediments
relatius a l’elaboració dels pressuposts i a l’activitat o la gestió
economicofinancera i el seu control, l’Administració de la
Comunitat Autònoma pot fer servir suports, mitjans i
aplicacions electrònics, informàtics i telemàtics, d’acord amb el
que estableixen l’article 45 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i
del procediment administratiu comú; la Llei 11/2007; la Llei
4/2011, i les disposicions que es dictin per desplegar-les.
2. La utilització d’aquests suports, mitjans i aplicacions té per
finalitats:
a) Agilitar els procediments i facilitar l’intercanvi de dades,
amb la substitució dels suports documentals en paper o en
qualsevol altre mitjà físic per suports propis de les tecnologies
de la informació i la comunicació.
b) Reemplaçar en els tràmits interns els sistemes
d’autorització i control formalitzats mitjançant diligències,
signatures manuscrites, segells o altres mitjans habilitats per les
autoritzacions i els controls establerts en els sistemes
d’informació habilitats o que s’habilitin per al tractament dels
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aspectes relatius a la gestió economicofinancera i el seu control,
sempre que d’aquesta manera es garanteixi l’exercici de la
competència per part de l’òrgan que la tengui atribuïda.

3. La responsabilitat de les persones que participin en l’acte o la
resolució és mancomunada, excepte en els casos de dol, en què
és solidària.

3. Els documents que en la gestió economicofinancera i el
control d’aquesta gestió expedeix l’Administració de la
Comunitat Autònoma per mitjans electrònics, informàtics o
telemàtics, sigui quin sigui el suport d’aquests documents, o els
que s’expedeixin com a còpies d’originals emmagatzemats per
aquests mateixos mitjans, tenen la validesa i l’eficàcia del
document original, sempre que es compleixin les garanties i els
requisits que exigeix l’apartat 5 de l’article 45 de la Llei
30/1992.
En particular, el que disposa aquest apartat és aplicable als
documents que s’expedeixin a petició del Parlament de les Illes
Balears, de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears, del
Tribunal de Comptes i d’altres òrgans estatals o autonòmics
competents per solAlicitar-los.

4. Quan els superiors dels presumptes responsables o
l’ordenador de pagaments, respectivament, tenguin notícia
d’una apropiació, malversació, dany o perjudici a la Hisenda de
la Comunitat Autònoma o a l’entitat instrumental respectiva, o
hagi transcorregut el termini assenyalat en l’article 76 d’aquesta
Llei sense haver-se justificat les ordres de pagament per
justificar, han d’instruir les diligències prèvies oportunes i han
d’adoptar les mesures cautelars necessàries per assegurar els
drets de la Hisenda de la Comunitat Autònoma o de l’entitat
corresponent.
En tot cas, els alts càrrecs i el personal funcionari o laboral
de l’Administració de la Comunitat Autònoma i de les entitats
que integren el sector públic instrumental autonòmic tenen
l’obligació de posar en coneixement dels seus superiors
qualsevol notícia que puguin tenir relativa a qualsevol
apropiació, malversació, dany o perjudici a la Hisenda de la
Comunitat Autònoma o a l’entitat instrumental corresponent.
Incomplir les obligacions que estableixen els paràgrafs
anteriors d’aquest apartat pot donar lloc a la responsabilitat
subsidiària de les persones esmentades en el pagament de les
indemnitzacions que s’imposin als responsables principals, amb
els efectes de l’article 144.3.

4. Els documents comptables relatius a les diferents fases del
procediment d’execució pressupostària, incloent-hi els
necessaris per a la materialització del pagament, i també els
relatius a les operacions no pressupostàries, es poden tramitar
per mitjans informàtics. En aquest cas, la documentació
justificativa ha de romandre en els centres on es varen
reconèixer les obligacions i els drets corresponents.
Sens perjudici del suport originàriament utilitzat, la
documentació justificativa es pot conservar en suport
informàtic. Les còpies obtingudes d’aquest suport tenen la
validesa i l’eficàcia del document original, sempre que se’n
garanteixi l’autenticitat, la integritat i la conservació.
5. Les actuacions de comprovació material inherents a la funció
interventora es poden dur a terme de manera automàtica amb
mitjans i aplicacions electrònics, informàtics o telemàtics.
TÍTOL V
RESPONSABILITATS
Capítol I
Disposicions generals
Article 141
Règim general
1. Els alts càrrecs, els funcionaris i el personal contractat al
servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears o de qualsevol de les entitats instrumentals que integren
el sector públic autonòmic que, amb dol o culpa greu,
intervenguin en qualsevol de les accions o les omissions a què
fa referència l’article següent d’aquesta Llei queden sotmesos
a l’obligació d’indemnitzar la Hisenda de la Comunitat
Autònoma o l’entitat instrumental corresponent pel valor dels
perjudicis econòmics que ocasionin, amb independència de les
altres responsabilitats de caràcter penal, disciplinari o de
qualsevol altre ordre que, si s’escau, siguin exigibles d’acord
amb les lleis.
2. Queden subjectes a l’obligació d’indemnitzar a què es
refereix l’apartat anterior, a més de les persones que s’hi
esmenten, els interventors, els ordenadors de pagaments i els
pagadors habilitats que, en l’exercici de les seves funcions i amb
dol o culpa greu, hagin participat en l’acció o en l’omissió
corresponent i no hagin salvat la seva actuació mitjançant
l’objecció o l’observació escrita sobre la ilAlegalitat o la
improcedència de l’acció o l’omissió.

Article 142
Actuacions subjectes a l’obligació d’indemnitzar
1. Constitueixen accions i omissions de les quals resulta
l’obligació d’indemnitzar la Hisenda de la Comunitat Autònoma
o l’entitat instrumental corresponent:
a) Incórrer en apropiació o malversació en l’administració
dels fons públics.
b) Administrar els drets econòmics incomplint les
disposicions reguladores de la seva gestió, liquidació, inspecció
o recaptació o del seu ingrés en els comptes de la tresoreria que
correspongui en cada cas.
c) Autoritzar i disposar despeses, reconèixer obligacions i
ordenar pagaments sense crèdit o amb crèdit insuficient o amb
qualsevol altra infracció de les disposicions vigents sobre la
matèria.
d) Provocar pagaments indeguts en l’exercici de funcions
encomanades.
e) No justificar l’aplicació dels fons a què fa referència
l’article 76 d’aquesta Llei.
f) Incomplir les obligacions de subministrament
d’informació i de transparència derivades de la legislació en
matèria d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i
cometre qualssevol altres accions o omissions que constitueixin
un incompliment de les disposicions d’aquesta Llei o de
qualsevol altra norma aplicable a l’administració, la gestió i
l’execució pressupostàries o la comptabilitat de l’Administració
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o de les entitats
que integren el sector públic instrumental autonòmic i que
suposin perjudici econòmic per a la Hisenda de la Comunitat
Autònoma o per a l’entitat instrumental.
2. En tot cas, constitueixen accions i omissions de les quals
resulta l’obligació d’indemnitzar la Hisenda de la Comunitat
Autònoma o l’entitat instrumental corresponent les que preveu
l’article 28 de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

10370

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014

Capítol II
Normes específiques per a la Hisenda de la Comunitat
Autònoma i altres entitats de dret públic
Article 143
Procediment
1. En els casos de les accions o les omissions tipificades en les
lletres b a f de l’apartat 1 de l’article anterior, i sens perjudici de
comunicar els fets al Tribunal de Comptes d’acord amb el que
disposa l’article quaranta-u de la Llei orgànica 2/1982, de 12 de
maig, del Tribunal de Comptes, la responsabilitat s’ha d’exigir
mitjançant la tramitació de l’expedient administratiu que regula
aquest article.
En els casos a què fa referència l’apartat 2 de l’article
anterior, la responsabilitat s’ha d’exigir també mitjançant
l’expedient administratiu que regula el present article, juntament
amb la responsabilitat disciplinària corresponent, d’acord amb
el que estableix l’article 30.7 de la Llei 19/2013.
2. La iniciació i la resolució de l’expedient i el nomenament
d’instructor corresponen al Consell de Govern quan es tracti
d’alts càrrecs de la Comunitat Autònoma, i al conseller
competent en matèria d’hisenda i pressuposts en els altres casos.
En tot cas, l’acord o la resolució d’iniciació de l’expedient
per raó d’accions o omissions imputables a alts càrrecs o al
personal funcionari o laboral integrant d’entitats instrumentals
del sector públic autonòmic s’ha de comunicar a l’òrgan
colAlegiat superior de l’entitat instrumental de què es tracti en
cada cas.
L’expedient s’ha de tramitar en tot cas amb audiència de les
persones interessades.
3. La resolució del procediment corresponent s’ha de pronunciar
sobre els danys i els perjudicis causats als drets econòmics de la
Hisenda de la Comunitat Autònoma o de l’entitat instrumental
i sobre els responsables subjectes a l’obligació d’indemnitzar,
i també, en els casos a què fa referència el segon paràgraf de
l’apartat 1 d’aquest article, sobre les sancions que s’imposen
d’acord amb els apartats 3, 4, 5 i 8 de l’article 30 de la Llei
19/2013.
Article 144
Cobrament de la indemnització
1. Els danys i els perjudicis determinats per la resolució de
l’expedient a què es refereix l’article anterior tenen la
consideració de drets econòmics de la Hisenda de la Comunitat
Autònoma o de l’entitat instrumental corresponent, i s’han
d’exigir, si s’escau, per la via de constrenyiment, d’acord amb
el que preveu el capítol I del títol I d’aquesta Llei.
2. La Hisenda de la Comunitat Autònoma o l’entitat
instrumental corresponent tenen dret al cobrament de l’interès
legal sobre l’import dels danys i els perjudicis a partir del dia en
què s’hagin produït, sens perjudici de l’interès que, si s’escau,
es meriti posteriorment a partir de la determinació del dret de
cobrament corresponent, d’acord amb l’article 23 d’aquesta
Llei.

3. Quan a causa de la insolvència del deutor principal es derivi
l’acció cap als responsables subsidiaris, s’han d’aplicar les
normes de la Llei general tributària i del Reglament general de
recaptació en matèria de derivació de l’acció de cobrament als
responsables subsidiaris dels deutes tributaris.
Capítol III
Normes específiques per a les entitats de dret privat
Article 145
Responsabilitats del personal d’entitats instrumentals de
dret privat
1. En el cas d’entitats instrumentals de dret privat, les
responsabilitats i les indemnitzacions que, d’acord amb el
capítol I d’aquest títol, siguin exigibles al personal d’aquestes
entitats s’han d’exigir de la manera que sigui procedent d’acord
amb l’ordenament aplicable, sens perjudici de l’obligació de
comunicar els fets al Tribunal de Comptes en cas que hi hagi
indicis de possible responsabilitat comptable.
2. En tot cas, els danys econòmics que, si s’escau, siguin
imputables directament a la Hisenda de la Comunitat Autònoma
o a altres entitats instrumentals de dret públic s’han d’exigir
d’acord amb les normes del capítol II anterior.

TÍTOL VI
RELACIONS INSTITUCIONALS I NORMES SOBRE
PUBLICITAT ACTIVA
Article 146
Tramesa d’informació al Parlament
1. Trimestralment, dins el segon mes de cada trimestre, el
Govern ha de trametre al Parlament de les Illes Balears
informació relativa a les operacions següents:
a) Les modificacions de crèdit comptabilitzades en el
trimestre anterior.
b) Les adquisicions directes i les contractacions mitjançant
procediment negociat sense publicitat amb càrrec als capítols
d’inversions, sempre que l’import de l’adquisició o del contracte
sigui superior a 120.000 euros, amb l’impost sobre el valor
afegit exclòs.
c) Les transferències corrents a empreses i a famílies i
institucions sense finalitat de lucre l’import individualitzat de
les quals sigui superior a 3.000 euros.
d) Les emissions de deute públic i les operacions de crèdit
a llarg termini subscrites pel conseller competent en matèria
d’hisenda i pressuposts durant el trimestre anterior, en ús de les
facultats que li atribueix l’article 95.8 d’aquesta Llei.
e) Les concessions d’avals de la Tresoreria de la Comunitat
Autònoma aprovades en el trimestre anterior.
f) Les execucions dels avals a càrrec de la Tresoreria o de
qualsevol entitat del sector públic autonòmic per raó del concurs
de la persona avalada o per qualsevol altra causa, produïdes al
llarg del trimestre anterior.
g) L’estat d’execució del pressupost de la Comunitat
Autònoma, incloses, si s’escau, les despeses amb finançament
afectat, i també dels moviments i la situació de la Tresoreria.
h) Els compromisos de despeses de caràcter pluriennal.
i) La resta d’operacions de les quals s’hagi d’informar el
Parlament de les Illes Balears segons el que estableixin, si
s’escau, les lleis de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma.
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2. Anualment, dins els sis mesos següents al tancament de
l’exercici, el Govern ha d’informar el Parlament de les Illes
Balears de tots els acords que hagi adoptat durant l’any anterior
en ús de les facultats que li atribueix l’article 95.6 d’aquesta
Llei.
3. Així mateix, el mes de setembre de cada any, el Govern de
les Illes Balears ha de trametre al Parlament de les Illes Balears
un avanç del compte de pèrdues i guanys i del balanç de situació
a 30 de juny de l’any en curs de totes les entitats del sector
públic empresarial i fundacional el pressupost de les quals
ultrapassi l’import de trenta milions d’euros.
Article 147
Normes específiques sobre publicitat activa
1. La informació que, d’acord amb el que preveu l’article
anterior, es tramiti al Parlament de les Illes Balears és pública
i accessible per a la ciutadania.
2. Així mateix, són públics i accessibles per a la ciutadania:
a) Els pressuposts generals de la Comunitat Autònoma, amb
la descripció de les principals partides pressupostàries i la
informació actualitzada i comprensible sobre el seu estat
d’execució i sobre el compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i de sostenibilitat financera, d’acord amb el que
estableix l’article 8.1 d de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
b) El compte general de la Comunitat Autònoma i els
informes d’auditoria dels comptes anuals de cada entitat,
d’acord amb l’article 8.1 e de la Llei 19/2013.
c) Els plans a què es refereixen els articles 33, 82, 83 i 85
d’aquesta Llei, d’acord amb l’article 6.2 de la Llei 19/2013.
3. La publicitat que regulen els apartats anteriors d’aquest
article s’ha d’efectuar amb les excepcions necessàries per
salvaguardar l’honor i la intimitat personal i familiar de les
persones físiques, d’acord amb la Llei orgànica 1/1982, de 5 de
maig, de protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal
i familiar i a la pròpia imatge.
Disposició addicional primera
Responsabilitats per incompliment de normes de dret de la
Unió Europea
L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i la resta d’entitats integrants del sector públic
autonòmic que, en l’exercici de les seves competències o
funcions, incompleixin, per acció o omissió, obligacions
resultants del dret de la Unió Europea, han d’assumir, en la part
que els sigui imputable, les responsabilitats que es derivin
d’aquest incompliment, d’acord amb el que estableixi sobre això
la normativa estatal bàsica.
Disposició addicional segona
Referències normatives
Les referències a la Llei 1/1986, de 5 de febrer, de finances
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i al Decret
legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei de finances de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, contingudes en la normativa vigent s’han d’entendre
referides a la present Llei.
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Disposició addicional tercera
Denominacions
Totes les denominacions d’òrgans, càrrecs, professions i
funcions que apareixen en aquesta Llei en gènere masculí s’han
d’entendre referides al masculí o al femení segons el sexe del
titular o de la persona que es tracti en cada cas.
Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que
s’oposin al que disposa aquesta Llei i, en concret:
a) El Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.
b) La disposició addicional cinquena 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.
c) La lletra k de l’apartat 3 de l’article 8 de la Llei 3/2008,
de 14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de
les Illes Balears.
d) La lletra i de l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 3/2008, de
14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les
Illes Balears.
Disposició final primera
Modificacions de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector
públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears
1. L’apartat 1 de l’article 58 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol,
del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
“1. Són consorcis del sector públic autonòmic els que
estiguin adscrits a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears d’acord amb els criteris que,
a aquest efecte, s’estableixen en la disposició addicional
vintena de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.”
2. L’article 61 de la Llei 7/2010 queda modificat de la manera
següent:
“Article 61
Règim de personal
1. El personal al servei dels consorcis pot ser funcionari o
laboral procedent únicament d’una reassignació de llocs de
treball de les administracions consorciades.
2. El règim jurídic d’aquest personal és el mateix que el de
l’administració pública a la qual s’adscriu el consorci, i les
seves retribucions no poden superar en cap cas les que
s’estableixin per als llocs de treball equivalents en aquesta
administració.”
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Disposició final segona
Modificació de la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears
L’apartat 4 de l’article 85 de la Llei 3/2003, de 26 de març,
de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma
de les Illes Balears, queda modificat de la manera següent:
“4. Els consorcis adscrits a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears d’acord amb els criteris que
estableix la disposició addicional vintena de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, han de
sotmetre la seva organització i la seva activitat a
l’ordenament autonòmic.”
Disposició final tercera
Modificacions de la Llei 3/2008, de 14 d’abril, de creació i
regulació de l’Agència Tributària de les Illes Balears
1. La lletra h) de l’apartat 2 de l’article 9 de la Llei 3/2008, de
14 d’abril, de creació i regulació de l’Agència Tributària de les
Illes Balears, queda modificada de la manera següent:
“h) Reconèixer obligacions i proposar-ne l’ordenació del
pagament.”
2. L’article 21 de la Llei 3/2008 esmentada queda modificat de
la manera següent:

3. L’article 22 de la Llei 3/2008 esmentada queda modificat de
la manera següent:
“Article 22
Pressupost
1. El pressupost de l’Agència Tributària de les Illes Balears
s’integra en els pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears com a secció pressupostària
del pressupost de l’Administració de la Comunitat
Autònoma i dels seus organismes autònoms, en els termes
que preveu la legislació de finances de la Comunitat
Autònoma.
2. D’acord amb les directrius i els criteris establerts per la
conselleria competent en matèria d’hisenda i pressuposts,
correspon al Consell General de l’Agència Tributària
aprovar l’avantprojecte de pressupost anual de l’Agència, a
proposta del director de l’Agència, el qual s’ha de trametre
a la conselleria competent en matèria d’hisenda i
pressuposts de la mateixa manera que preveu la legislació de
finances de la Comunitat Autònoma per als organismes
autònoms sense pressupost propi.”
4. L’article 23 de la Llei 3/2008 esmentada queda modificat de
la manera següent:
“Article 23
Gestió econòmica i règim de control i comptabilitat

“Article 21
Recursos econòmics

1. La gestió econòmica de l’Agència Tributària de les Illes
Balears es fonamenta en els principis de racionalització,
simplificació, eficàcia i eficiència.

1. Tots els recursos econòmics que, d’acord amb
l’ordenament jurídic, obtengui l’Agència Tributària de les
Illes Balears s’han d’imputar en el pressupost d’ingressos de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears o, si escau, en
els comptes extrapressupostaris que siguin procedents,
d’acord amb els principis generals d’unitat de caixa de la
Hisenda pública i de no afectació dels ingressos.

2. Tots els actes, els documents i els expedients de
l’Agència Tributària dels quals es derivin drets o
obligacions de contingut econòmic, o moviments de fons o
de valors, han de ser intervinguts d’acord amb el règim de
fiscalització que estableix la legislació de finances de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears per als organismes
autònoms.

2. Això no obstant, els recursos procedents de les operacions
de tresoreria que, d’acord amb la legislació de finances i les
lleis anuals de pressuposts generals de la Comunitat
Autònoma concerti directament l’Agència Tributària a fi
d’anticipar la presumible recaptació dels drets dels ens
locals de les Illes Balears que hagin delegat o encarregat la
gestió recaptadora dels seus recursos, s’han d’ingressar en
comptes de tresoreria separats, a fi d’assegurar el
compliment puntual dels compromisos de pagament
adquirits amb els ens locals corresponents.”

3. Sens perjudici del que disposa l’apartat anterior i de la
tutela i el control superiors del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts, correspon a la inspecció de
serveis de l’Agència Tributària supervisar el funcionament
intern de l’Agència i fer el control ordinari de l’eficàcia i de
l’eficiència en la gestió per mitjà de l’anàlisi del grau de
consecució dels objectius fixats en el programa anual
d’actuació.
4. Els comptes de l’Agència Tributària s’integren en el
compte general de la Comunitat Autònoma, de la mateixa
manera que preveu la legislació de finances de la Comunitat
Autònoma per als organismes autònoms sense pressupost
propi.
Correspon als òrgans de l’Agència Tributària, d’acord
amb l’estructura orgànica interna de l’entitat, dur a terme la
gestió descentralitzada dels seus registres comptables, sens
perjudici del que preveu la disposició transitòria segona
d’aquesta Llei i de les funcions atribuïdes a la Intervenció
General de la Comunitat Autònoma com a centre director de
la comptabilitat pública i com a centre de control intern per
la legislació de finances de la Comunitat Autònoma.”
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Disposició final quarta
Nou pla general de comptabilitat pública de la Comunitat
Autònoma

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Abans del 31 de desembre de 2016, el conseller competent
en matèria d’hisenda i pressuposts ha d’aprovar, mitjançant una
resolució i a proposta de la Intervenció General de la Comunitat
Autònoma, un nou pla general de comptabilitat pública de la
Comunitat Autònoma, que s’ha d’adaptar al Pla General de
Comptabilitat Pública aprovat per l’Ordre EHA/1037/2010, de
13 d’abril.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 6888/14, del Grup Parlamentari Socialista, de
reconeixement i reparació moral dels ciutadans i les
ciutadanes balears assassinats i víctimes de la repressió
conseqüència del cop d'estat de 1936.

Ordre de Publicació

Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Disposició final cinquena
Facultats de desplegament
Sens perjudici de les facultats de desplegament específiques
a favor del Consell de Govern i del conseller competent en
matèria d’hisenda i pressuposts que es preveuen al llarg de
l’articulat d’aquesta Llei, s’autoritza, amb caràcter general, el
Govern de les Illes Balears perquè dicti les disposicions que
siguin necessàries per desplegar-la.
Disposició final sisena
Entrada en vigor
1. Aquesta Llei comença a vigir, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears, el dia 1 de gener de 2016.
2. Això no obstant, les normes relatives a la liquidació dels
pressuposts generals de la Comunitat Autònoma i a la formació
del compte general de la Comunitat Autònoma, que es contenen,
respectivament, en els articles 80 i 136, i, en general, la resta de
normes directament concordants amb els pressuposts que
s’aprovin de conformitat amb les disposicions d’aquesta Llei,
produiran efectes a partir del tancament de l’exercici
pressupostari de l’any 2016.
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El conseller d'Hisenda i Pressuposts:
José Vicente Marí i Bosó.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb els articles 130 i següents del Reglament del
Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la proposició de llei següent.
PROPOSICIÓ DE LLEI DE RECONEIXEMENT I
REPARACIÓ MORAL DELS CIUTADANS I
CIUTADANES BALEARS ASSASSINATS I VÍCTIMES
DE LA REPRESSIÓ CONSEQÜÈNCIA DEL COP
D’ESTAT DE 1936
La Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es
reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor de
les persones que patiren persecució o violència durant la Guerra
Civil i la dictadura, coneguda com Llei de memòria històrica,
reconeixia que resten encara moltes iniciatives a adoptar per
donar complida i definida resposta als ciutadans que patiren la
Guerra Civil i la dictadura que la va succeir, demandes que
s’han fet des de les associacions de la memòria històrica,
adreçades a les institucions, unes associacions a les quals cal
reconèixer la important tasca social realitzada en defensa dels
drets de les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura i dels seus
familiars i descendents.
La Llei de memòria història posa les bases perquè les
administracions públiques impulsin polítiques dirigides al
coneixement de la nostra història recent i el moment de la
memòria democràtica. Entre aquestes mesures la llei inclou
accions encaminades a donar resposta a la justa demanda
d’aquells ciutadans que encara ara, 75 anys després de la
finalització de la guerra, ignoren on es troben les restes dels
seus familiars, molts d’ells a fosses comunes. Per respondre
aquesta demanda es preveuen a la llei esmentada instruments
per facilitar les tasques de localització i identificació, com a
prova de respecte cap a ells.
Aquesta proposició de llei pretén aprofundir en uns objectius
que responen a la justícia històrica, la veritat judicial i el
respecte a l'honorabilitat i la dignitat de les persones com a
valors principals, la justa demanda dels familiars de les
víctimes, d’aquells ciutadans i ciutadanes que patiren
directament o en la persona dels seus familiars les
conseqüències de la Guerra Civil i la brutal repressió que durant
la guerra i després amb la dictadura hagueren de patir.
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El dret a la memòria colAlectiva, personal i familiar, quan
han passat ja 75 anys del final de la Guerra Civil, s’ha
d’entendre ben viu, no s’entén que encara no s’hagi pogut fer
justícia amb les víctimes i no s’hagi pogut satisfer un humà
desig de veritat, justícia i reparació dels seus familiars.
Entre les previsions de la Llei 52/2007, de 26 de desembre,
per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures
en favor de les persones que patiren persecució o violència
durant la Guerra Civil i la dictadura, figura a l’article 11.1
l’obligació de les administracions públiques de facilitar als
descendents directes de les víctimes les activitats d’indagació,
localització i identificació de les persones desaparegudes
violentament durant la Guerra Civil i la repressió de la
dictadura.
Aquest tipus d’iniciatives, referides principalment a la
localització de fosses, s’ha pogut fer a les Illes Balears gràcies
a la feina constant i desinteressada de les entitats cíviques per a
la recuperació de la memòria històrica, comptant en ocasions,
però no de forma general, amb el suport de les institucions.
Amb aquesta llei els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, víctimes i descendents de les víctimes de la repressió
de la Guerra Civil i de la dictadura, tendran reconeguts aquests
drets i uns instruments per fer-los efectius que podran exigir de
les administracions públiques de la nostra comunitat autònoma.
Amb aquesta llei les institucions de les Illes Balears faran un
acte de justícia, perquè consideram que tota iniciativa per
reconèixer una injustícia i protegir les víctimes de la indefensió
en què es troben, reconèixer, recordar les víctimes, restituir la
seva memòria, recuperar les restes de les persones
desaparegudes fa més de 70 anys, en definitiva, s’ha de
considerar un objectiu essencial de les institucions
representatives d’un estat democràtic i de dret.
Amb aquesta llei s’ha de poder donar un just reconeixement
públic i una rehabilitació moral a les víctimes del cop d’estat de
1936, de la repressió de la dictadura posterior i fins a
l’aprovació de la Constitució espanyola de 1978.
TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS
Article 1
Objecte
1. La present llei té per objecte recuperar la memòria història en
relació amb aquelles persones que foren víctimes de la repressió
a les Illes Balears com a conseqüència del cop militar produït a
partir del 18 de juliol de 1936, restituint, reconeixent i
rehabilitant la memòria de les persones assassinades.
2. Així mateix, mitjançant la present llei, es pretén facilitar el
coneixement dels fets esdevinguts a les Illes Balears durant el
mateix període.
3. Establir el dret dels familiars de les persones assassinades a
conseqüència del cop militar de l’any 1936, a exhumar els seus
familiar i donar-los una sepultura digna. En el cas que
l’exhumació no fora possible, impulsar i finançar la dignificació
del lloc d’enterrament.

Article 2
Crims contra la humanitat
La comunitat autònoma de les Illes Balears exigirà i posarà
tots els mitjans disponibles per tal d’aconseguir l’aplicació pels
poders públics a les Illes Balears de la doctrina de les Nacions
Unides sobre crims contra la humanitat.
Article 3
Dret a l’exhumació de les persones assassinades com a
conseqüència del cop militar de 1936
1. Els familiars de les persones assassinades com a
conseqüència del cop militar de l’any 1936 tindran dret a
exhumar els seus familiars i donar-los una sepultura digna,
havent el Govern de les Illes Balears l’obligació de donar el
suport econòmic, tècnic i humà necessari en tot el procés
d’investigació i exhumació, assumint les despeses d’aquesta
activitat el Govern de les Illes Balears.
Article 4
Mesures
1. Les mesures que l’administració de la comunitat haurà de dur
a terme per al compliment dels objectius assenyalats a l’article
1, seran les següents:
a) Actuar de forma directa en la recuperació de les restes de
les persones desaparegudes.
b) Salvaguardar, senyalitzar i protegir els llocs
d’enterrament.
c) Retirar les mencions o els símbols franquistes que puguin
existir.
d) Desenvolupar convenis i altres instruments per a l’estudi
i el coneixement dels fets esdevinguts a les Illes Balears durant
la dictadura franquista.
e) Protegir els monuments de record existents per a les
víctimes del franquisme.
f) Impulsar declaracions i mencions de reconeixement per a
aquestes persones.
g) Establir convenis de colAlaboració amb altres
administracions, organismes o ens públics o privats per als
casos de desapareguts de les Illes Balears que moriren fora del
territori de la comunitat autònoma.
h) Facilitar a totes les persones que així ho desitgin,
informació sobre possibles casos d’infants robats durant la
Guerra Civil, la dictadura i els primers anys de la democràcia.
i) ColAlaborar amb l’administració de justícia en els casos de
desaparicions forçades que afectin ciutadans de les Illes Balears.
j) Organitzar, juntament amb tots els colAlectius i les
associacions d’afectats o familiars, actes d’homenatge
institucional a totes les víctimes de la repressió per part de la
dictadura sorgida del cop d’estat de juliol de 1936 a les Illes
Balears, així com a les víctimes del feixisme o del nazisme, i
donar suport als actes europeus i de les Nacions Unides de
condemna del nazisme o el franquisme i als de record a les
víctimes de desaparició forçosa.
k) Impulsar les mesures necessàries per tal que el Govern de
l’Estat declari ilAlegal el corpus judicial del franquisme i que es
tipifiqui com a delicte l’exhibició de simbologia feixista i
l’apologia del feixisme i el nazisme.
2. Les actuacions definides a l’apartat anterior es realitzaran en
colAlaboració amb els consells insulars, els ajuntaments, les
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memòria històrica i les entitats acadèmiques, o qualsevol altra
administració pública o entitat privada que pugui contribuir a
donar compliment als objectius de veritat, justícia i reparació.
3. S’establiran en el pressupostos generals de les Illes Balears
les partides econòmiques necessàries per atendre el compliment
dels objectius d’aquesta llei, en el seu cas mitjançant les
corresponents subvencions a entitats públiques i privades.
Article 5
Comissió tècnica de coordinació en matèria de memòria
històrica
1. Dependent del departament competent en la matèria, es
constituirà la Comissió tècnica de coordinació en matèria de
memòria històrica que tindrà les següents funcions:
a) Coordinar les actuacions de les associacions, institucions
acadèmiques i administracions o ens públics, de les Illes Balears
o d’altres indrets de l’Estat, per a un correcte compliment del
que s’estableix en aquesta llei.
b) Mantenir i actualitzar el mapa de fosses de les Illes
Balears.
c) Elaborar i fer seguiment dels plans, participar en el
desenvolupament normatiu i aprovar les recomanacions
oportunes en matèria de memòria històrica.
d) Coordinar les actuacions i els treballs de l’administració
de justícia amb les administracions públiques i entitats
públiques o privades que colAlaborin per impulsar els objectius
d’aquesta llei.
2. La composició de la Comissió serà determinada
reglamentàriament, però en tot cas comptarà amb representació
del Parlament de les Illes Balears, dels consells insulars, dels
ajuntaments a través de la Federació d’entitats locals de les Illes
Balears, de les associacions representatives dels familiars de
víctimes de la repressió franquista en el seu sentit més ampli, i
de les entitats acadèmiques i professionals relacionades amb les
matèries d’història, medicina forense i arqueologia, així com
amb un representant de l’administració de justícia.
TÍTOL I
DE LES OBLIGACIONS DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES SOBRE LES
DESAPARICIONS
Article 6
Mapa de fosses
1. Conformement amb el previst a l’article 12.2 de la Llei
52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien
drets i s’estableixen mesures a favor de les persones que varen
patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura,
l’administració de la comunitat realitzarà el mapa de fosses
comunes de les Illes Balears.
2. En aquesta feina s’han de contemplar els enterraments
identificats amb plaques, monòlits o altra simbologia o sense
identificar, els ja no existents perquè hagin estat objecte
d’exhumació intencionadament o de manera accidental i els que
encara estan per descobrir. Aquest treball s’anirà completant
anualment amb tota la informació que s’obtingui, per a la qual
cosa el Govern de les Illes Balears disposarà d’una partida
pressupostària.
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3. Amb el treball resultant es confeccionarà un inventari de
fosses dels territori que possibiliti les mesures pertinents
d’exhumació, protecció o dignificació, així com la investigació
dels crims contra la humanitat comesos a les Illes Balears durant
la Guerra Civil i la posterior dictadura.
4. Aquest mapa de fosses serà públic i accessible per a totes
persones i entitats interessades.
Article 7
Protocol d’exhumacions
1. El Govern de les Illes Balears en colAlaboració amb el
Ministeri de Justícia aprovarà el protocol d’actuació en matèria
d’exhumacions de víctimes de la dictadura franquista, adaptant
les disposicions de l’Ordre PRE/2568/2011, de 26 de setembre,
per la qual es publica l’Acord del Consell de Ministres de 23 de
setembre de 2011, pel qual s’ordena la publicació al Boletín
Oficial del Estado del Protocol d’actuació en exhumacions de
víctimes de la Guerra Civil i de la dictadura.
2. Es reconeix l’acció pública per promoure que per part de les
administracions públiques de les Illes Balears s’iniciï el
procediment de localització i exhumació de fosses d’acord amb
el protocol abans esmentat. Les despeses que s’originin a
conseqüència de la localització, l'exhumació i el trasllat de les
restes aniran a càrrec dels pressupostos generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
3. Es firmarà un acord de colAlaboració amb l’Ajuntament de
Palma per a la inhumació en un lloc dissenyat per a aquest fi, de
les persones desaparegudes u exhumades però no reclamades
pels seus familiars. Aquest lloc haurà de ser específicament
assenyalat, amb una menció que expliqui els fets esdevinguts a
les Illes Balears durant la Guerra Civil i el franquisme.
4. En tot cas, s’habilitaran els instruments necessaris per
realitzar un correcte acompanyament psicològic als familiars
durant el procés de localització i, en el seu cas, d’exhumació de
les restes de les persones desaparegudes.
5. En el cas que per qualsevol circumstància algú descobrís
restes que poguessin correspondre a persones desaparegudes
durant la Guerra Civil o la dictadura franquista, haurà de
comunicar-ho de forma immediata a l’administració local, i
aquesta a l’administració autonòmica per a la investigació i
l'aplicació, si s’escau, de les mesures previstes en aquesta llei.
Article 8
Espais per a la Memòria
1. S’estableix la figura d’Espai per a la Memòria Històrica de
les Illes Balears.
2. Podran ser declarats com Espais per a la Memòria, els que es
vinculin a fets especialment rellevants ocorreguts durant
l’alçament militar, la Guerra Civil i la dictadura franquista. La
declaració correspon al Govern de les Illes Balears a proposta
de la comissió regulada a l’article 5 d’aquesta llei i serà inscrita
al Catàleg d’Espais de la Memòria Històrica, aquesta proposta
serà de caràcter vinculant.
3. Les administracions públiques que siguin titulars de béns
declarats com Espais de Memòria Històrica estaran obligades a
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garantir-ne la perdurabilitat, la identificació i la senyalització
adequada.
4. En els casos en què els titulars siguin privats, es procurarà
aconseguir aquests objectius mitjançant acords entre el
departament competent en matèria de Memòria Històrica i les
persones o entitats titulars.
TÍTOL II
DE LES OBLIGACIONS DE LES
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES I ENTITATS
PRIVADES DE LA RETIRADA DELS SÍMBOLS I LES
MENCIONS FRANQUISTES I DE L’ANULALACIÓ DE
DISTINCIONS, NOMENAMENTS, TÍTOL I HONORS
INSTITUCIONALS
Article 9
Cens de símbols i mencions franquistes
La Comissió tècnica de coordinació en matèria de memòria
històrica realitzarà un cens de símbols, llegendes o mencions
franquista.
Un cop aprovat aquest cens per la Comissió tècnica de
coordinació en matèria de memòria històrica es trametrà al
Govern de les Illes Balears.
Article 10
Retirada de símbols, llegendes i mencions franquistes
El Govern de les Illes Balears, en l’exercici de les seves
competències, prendrà les mesures oportunes per a la retirada
d’escuts, insígnies, plaques i altres objectes o mencions
commemoratives d’exaltació, personal o colAlectiva, de la
sublevació militar, la Guerra Civil i la repressió de la dictadura.
Entre aquestes mesures es podrà incloure la retirada de
subvencions i ajudes públiques.
Article 11
AnulAlació de distincions, nomenaments, títols i honors
institucionals
Les administracions públiques de les Illes Balears
procediran, en el termini d’un any a partir de la publicació
d’aquesta llei, a revisar i invalidar totes les distincions, els
nomenaments, els títols i els honors institucionals i d'altres
formes d’exaltació de persones vinculades amb el règim
franquista, procedint-se en aquest termini a realitzar les
diligències oportunes que ho certifiquin. Aquestes certificacions
seran fetes públiques per les diferents administracions i seran
trameses al Govern d’Espanya.

TÍTOL III
DE LA PROTECCIÓ I EL MANTENIMENT DELS
MONUMENTS, PARCS I ELEMENTS DECORATIUS
Article 12
Reconeixements públics
1. Es reconeix explícitament la tasca de les associacions,
fundacions, entitats acadèmiques i organitzacions que s’han
destacat en la defensa de la dignitat de les víctimes de la
violència a la qual es refereix aquesta llei estat.
2. El Govern de les Illes Balears impulsarà els actes de
reconeixement necessaris per rehabilitar la memòria d’aquelles
persones assassinades durant la Guerra Civil i el franquisme,
així com la d’aquelles persones que, sense ser assassinades,
varen sofrir repressió i foren objecte d’humiliació
“exemplaritzant” per motius polítics en molts pobles de les Illes
Balears.
3. El Govern de les Illes Balears impulsarà juntament amb les
entitats locals el reconeixement públic i permanent, mitjançant
plaques, monòlits o mencions específiques, d’aquells càrrecs
públics o funcionaris que foren assassinats després del cop
militar del 18 de juliol.
4. El Govern de les Illes Balears facilitarà als familiars que així
ho solAlicitin la gestió i l'obtenció del certificat de reparació i
reconeixement personal, que haurà d’expedir el Ministeri de
Justícia sobre la base de l’article 4 de la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i
s’estableixen mesures a favor de les persones que patiren
persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura.
Aquest certificat de reparació i reconeixement personal
tendrà valor per ser presentat davant qualsevol administració
pública de les Illes Balears i de la resta de l’estat, en els termes
que estableixin les lleis en aquest darrer cas, per tal d’accedir a
les ajudes de l’Estat com a víctima de la repressió i la dictadura
franquista, en els termes que s’hagin establert o es puguin
establir per a aquestes víctimes.
Disposició addicional primera
AnulAlació de judicis
El Govern de les Illes Balears solAlicitarà a l’Estat Espanyol
la nulAlitat de tots els judicis a ciutadans i ciutadanes balears
realitzats per tribunals militars i/o civils per causa de motius
polítics vinculats a la República, la Guerra Civil o la lluita en
defensa de la democràcia durant la Dictadura o la Transició,
incloent l’anulAlació de les sentències dels Consells de Guerra,
Tribunals de Responsabilitats Polítiques, Tribunal Especial de
Repressió de la Maçoneria i el Comunisme i Tribunal d’Ordre
Públic (TOP), així com expedients de depuració del magisteri,
incautament de béns de societats i particulars, retorn de
documentació conservada a l’Arxiu de la Guerra Civil de
Salamanca.
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I.- Deducció per cursar estudis superiors fora de l’illa
Disposició transitòria primera
Constitució de la Comissió tècnica en matèria de memòria
històrica
La comissió a què es refereix l’article 5 es constituirà en el
termini de tres mesos a partir de l’entrada en vigor de la present
llei.
Disposició final primera
Desenvolupament reglamentari
S’habilita al Govern de les Illes Balears per dictar quantes
disposicions reglamentàries exigeixin l’aplicació i el
desenvolupament d’aquesta llei. En tot cas, el protocol
d’exhumacions regulat a l’article 7 d'aquesta llei s’haurà
d’aprovar en el termini màxim d’un any.

Resulta indiscutible que la realitat insular marca de forma
molt determinant molts dels aspectes vitals dels ciutadans i les
ciutadanes d’aquests indrets.
Un d’aquests aspectes són els estudis de grau superior que
no es poden desenvolupar a la pròpia illa, la qual cosa a les Illes
Balears es dóna molt especialment a les illes de Menorca,
Eivissa i Formentera que tenen una oferta universitària
presencial de la Universitat de les Illes Balears molt limitada a
dia d’avui. Però també aquesta problemàtica es planteja a l’illa
de Mallorca, ja que tot i gaudir de la seu de la Universitat de les
Illes Balears, hi ha graus que no poden ser cursats a la nostra
universitat.

Disposició final segona
Entrada en vigor

El desplaçament fora de l’illa per poder fer estudis
universitaris implica una important despesa, per la qual cosa la
societat balear considera que ha d’ajudar aquestes famílies a
poder afrontar aquests reptes educatius.

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

No és acceptable que cap jove balear no pugui fer els estudis
superiors que desitja per causes econòmiques.

Palma, 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Ordre de Publicació
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, d'acord amb els articles 130 i següents
del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de
llei RGE núm. 6929/14, del Grup Parlamentari MÉS, de
deducció per la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones
Físiques.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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

Valorant la cultura i els estudis com a font del progrés del
països, consideram oportú l’aprovació d’aquesta deducció
fiscal.
II.- Deducció per inversions en energies renovables.
L’emissió de diòxid de carboni per part d'energies d’origen
fòssil està comprometent el futur de la terra amb un més que
evident efecte hivernacle. Tot el que es faci en aquest sentit serà
poc per intentar revertir una situació que ens sembla molt
preocupant.
Per altra banda la dependència energètica de les Balears és
un dels punts vulnerables de la seva economia. Tot i que resulta
utòpic pensar a dia d’avui en termes d’autosuficiència
energètica, ens resulta obvi que és cap on hem de dissenyar les
nostres polítiques energètiques.
Sobre aquestes consideracions, pensam que és necessari
estimular fiscalment i de forma generosa les inversions en
instalAlacions d’energies renovables per a habitatges. Estam
parlant de plaques fotovoltaiques, generadors de vent... Ens
sembla molt probable que els ciutadans i les ciutadanes
responguin de forma positiva a aquesta política fiscal i els
beneficis particulars que en puguin treure, beneficis particulars
que esdevendran socials i mediambientals.
III.- Deducció per donacions a la investigació.

DEDUCCIÓ PER A LA LLEI D'IMPOST SOBRE LA
RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES
La fiscalitat és una eina eficaç i determinant per
implementar polítiques i intentar dibuixar la societat del futur
que volem, així com per corregir disfuncions de moltes
derivades (pel que fa al cas, geogràfiques). En aquest sentit
l’Impost de Renda de les Persones Físiques té una incidència
recaptatòria notable i una capacitat de modular la realitat social
molt gran.

La investigació i la recerca són la clau en el progrés social
i industrial dels països i acaben determinant el seu
desenvolupament de futur.
Balears presenta una de les taxes més baixes a nivell
europeu pel que fa a la investigació i la recerca, definint un
model econòmic de poca productivitat.
Conscients de la necessitat d’impulsar la investigació i
alhora coneixedors de les limitacions dels pressuposts públics,
es fa necessari estimular la participació privada en el
finançament de la investigació.
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Article primer
S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica de
1.500i per cada descendent o adoptat fadrí menor de 25 anys,
que depengui econòmicament del contribuent. La deducció serà
de 1.600i per als contribuents, la base liquidable dels quals
sigui inferior a 35.000i.
Són requisits per poder acollir-se a aquesta deducció:
- Cursar estudis universitaris de cicle superior o de cicle
formatiu de tercer grau de formació professional de grau
superior.
- El límit és del 40% de la quota íntegra autonòmica.
No serà aplicable aquesta deducció:
- Als estudis que no abastin tot un curs acadèmic o un mínim
de trenta crèdits.
- Si a l'illa de residència habitual hi ha oferta pública,
diferent a la virtual o a distància, per a la realització dels estudis
que determinin el trasllat a un altre indret per tal de cursar-los.
- Quan el contribuent hagi obtengut rendes en l’exercici en
que s’origina el dret a la deducció, de 70.000i o més en la
tributació individual o 80.000i en la conjunta, incloses les
exemptes.
- Quan el descendent que origini el dret a la deducció hagi
obtengut rendes en l’exercici per import superior a 6.000i,
incloses les exemptes.

Ordre de Publicació
RGE núm. 6735/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en matèria de finançament
(procediment d'urgència). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7044/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política del Govern en relació amb la imatge i el model
turístics. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7049/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política aeroportuària. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7050/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política del Govern en relació amb la llibertat d'expressió.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7051/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a política educativa del Govern de les Illes Balears. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7127/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a Programa de garantia juvenil a les Illes Balears
(procediment d'urgència). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Article segon
S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica del
50% de les inversions realitzades en instalAlacions d’energies
renovables per a habitatges fins el límit de 600 euros.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Article tercer

A)

S’estableix una deducció en la quota íntegra autonòmica del
25% de les quantitats donades, amb el límit màxim del 10% de
la quota íntegra autonòmica, a favor de centres d’investigació
adscrits a la Universitat de les Illes Balears i els promoguts o
participats pel Govern balear.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el conseller d'Hisenda i
Pressuposts del Govern de les Illes Balears sobre la política
general en matèria de finançament.
Política general en matèria de finançament

Disposició final
Aquesta llei regirà a partir del dia següent de la seva
publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.
Palma, 7 de juliol de 2014.
El diputat:
Miquel Àngel Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Motivació del procediment d'urgència: Atès que resta menys
d'un any per a la finalització de la present legislatura; ateses les
reiterades manifestacions del president Bauzá, que ha declarat
que s'aprovaria un nou sistema de finançament; atesa la decisió
del Govern del Sr. Rajoy de rebutjar l'aprovació d'un nou
sistema de finançament al llarg de la present legislatura.
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
d'Hisenda i Pressuposts sobre la política general del Govern de
les Illes Balears en matèria de finançament autonòmic.
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears en
relació amb el model i la imatge turística de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les Illes Balears
sobre el Programa de garantia juvenil a les Illes Balears.

Palma, a 9 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears en
relació amb la seva política general aeroportuària.
Palma, a 9 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Programa de garantia juvenil a les Illes Balears
Motivació del procediment d'urgència: Ateses les mesures
aprovades pel Govern de l’Estat al Consell de Ministres de dia
4 de juliol, lligades a un programa de bonificacions per lluitar
contra l’atur juvenil, que suposen l'inici del Programa de
Garantia Juvenil a l’Estat per part del Govern central, és urgent
analitzar i conèixer per part del Govern de les Illes Balears
quina serà l’execució del Programa de garantia juvenil a les
Illes: hi haurà orientació personalitzada a les necessitats de cada
un dels joves? Quina formació té a disposició el Govern? Hi
haurà un programa formatiu de segona oportunitat?
El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de les
Illes Balears sobre l'execució a les Illes del Programa de
garantia juvenil per a la lluita contra l'atur dels joves.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears
quant a la seva política en relació amb la llibertat d'expressió.
Palma, a 9 de juliol de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS interpelAla el Govern de les Illes Balears en
relació amb la política educativa del Govern de les Illes Balears.
Palma, a 9 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA
Ordre de Publicació
RGE núm. 6709/14, 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 27 de juny.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6716/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
centres concertats. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6717/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
centres concertats (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6722/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a connectivitat
aèria. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6742/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a disponibilitat
d'avió ambulància a Menorca. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6743/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a disponibilitat
d'avió ambulància a Mallorca. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
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RGE núm. 6744/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a disponibilitat
d'avió ambulància a Eivissa i Formentera. (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6745/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a coordinadors
de salut a Menorca. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6746/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a coordinadors
de salut a Menorca (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6747/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a coordinadors
de salut a Menorca (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6751/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a proves de
diagnòstic IAQSE. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6752/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a proves de
diagnòstic IAQSE (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6753/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a proves de
diagnòstic IAQSE (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6754/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a proves de
diagnòstic IAQSE (IV). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6761/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a CEIP Son
Ferrer. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6762/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a CEIP Son
Ferrer (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6763/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a CEIP Son
Ferrer (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6764/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a actuacions del
departament d'Inspecció. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

d'espera per a intervenció quirúrgica a Son Espases. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6771/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a intervenció quirúrgica a Son Llàtzer. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6772/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6773/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6774/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6775/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de Menorca.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6776/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6777/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a consulta externa a l'Hospital Universitari Son
Espases. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6778/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a consulta externa a l'Hospital Son Llàtzer. (Mesa
de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6779/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a consulta externa a l'Hospital d'Inca. (Mesa de
15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6765/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a actuacions del
departament d'Inspecció (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6780/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Manacor.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6766/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a expedients
disciplinaris des de l'abril de 2014. (Mesa de 15 de juliol de
2014).

RGE núm. 6781/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Menorca.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6767/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a diligències
prèvies des de l'abril de 2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6782/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a consulta externa a l'Hospital d'Eivissa. (Mesa
de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6770/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
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RGE núm. 6783/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Formentera.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6796/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades i facturades al Servei de Salut.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6784/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
Universitari Son Espases. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6797/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades i amb solAlicitud de
reintegrament al Servei de Salut. (Mesa de 15 de juliol de
2014).

RGE núm. 6785/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital Son
Llàtzer. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6786/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Inca.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6787/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Manacor. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6788/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a prova complementària a l'Hospital de Menorca.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6789/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a prova complementària a l'Hospital d'Eivissa.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6790/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llista
d'espera per a prova complementària a l'Hospital de
Formentera. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6791/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
hospitals públics. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6792/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
químiques a hospitals públics. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6793/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE
quirúrgiques a hospitals públics. (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6794/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6795/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a IVE a
clíniques privades autoritzades. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6798/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga a l'Hospital Verge de la Salut. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6799/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics. (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6800/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics objectors. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6801/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abonaments per IVE del Servei de Salut a clíniques privades
(I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6802/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abonaments per IVE del Servei de Salut a clíniques privades
(II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6803/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
anticonceptius orals prescrits a l'Ibsalut. (Mesa de 15 de juliol
de 2014).
RGE núm. 6804/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nins i
nines acollits al PADI. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6805/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
modificat del nou Hospital de Can Misses (I). (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6806/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
modificat del nou Hospital de Can Misses (II). (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6807/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
preestablert pagat. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
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RGE núm. 6808/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cànon
variable pagat. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6818/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a restauració de
l'ANEI Punta de Manresa (Alcúdia). (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6821/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6822/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2014 (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6823/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2014 (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6824/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2014 (IV). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6825/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2014 (V). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6826/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2013. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6827/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2013 (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6828/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2013 (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6829/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2013 (IV). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6830/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a desplaçaments
de malalts 2013 (V). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6841/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
interrupció quirúrgica a Son Espases i conseqüències. (Mesa
de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6842/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
interrupció quirúrgica a Son Espases. (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6843/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ruptura
dels climatitzadors a Son Espases i conseqüències. (Mesa de 15
de juliol de 2014).

RGE núm. 6852/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de
cap d'informatius d'IB3 Televisió (I). (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6853/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a plaça de
cap d'informatius d'IB3 Televisió (II). (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6854/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
colAlaboració amb iniciatives de les diferents productores.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6855/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a accions
que han fet diferents productores del sector audiovisual. (Mesa
de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6856/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport o
colAlaboració que es dóna a les iniciatives o accions de
productores (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6857/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a suport o
colAlaboració que es dóna a les iniciatives o accions de
productores (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6858/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
produccions audiovisuals fetes a les Illes. (Mesa de 15 de juliol
de 2014).
RGE núm. 6859/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
econòmica dedicada a suport o colAlaboració amb produccions
audiovisuals (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6860/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a quantitat
econòmica dedicada a suport o colAlaboració amb produccions
audiovisuals (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6861/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "traducció"
o adaptació de textos d'IB3 Televisió al "salat" (I). (Mesa de 15
de juliol de 2014).
RGE núm. 6862/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "traducció"
o adaptació de textos d'IB3 Ràdio al "salat" (II). (Mesa de 15
de juliol de 2014).
RGE núm. 6863/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "traducció"
o adaptació de textos d'IB3 Televisió al "salat" (II). (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6864/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a "traducció"
o adaptació de textos d'IB3 Ràdio al "salat" (II). (Mesa de 15
de juliol de 2014).

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014
RGE núm. 6865/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a partida
pressupostària prevista per a l'adaptació d'IB3 Televisió al
"salat". (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6866/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
copagament farmacèutic (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6867/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou
copagament farmacèutic (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6868/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a cost de la
devolució dels excedents del copagament farmacèutic. (Mesa
de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6869/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6870/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6871/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6872/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (IV). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6873/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a estalvi en
despesa farmacèutica (V). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6874/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes
al contracte d'oncologia radioteràpica (I). (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6875/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes
al contracte d'oncologia radioteràpica (II). (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6876/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a propostes
al contracte d'oncologia radioteràpica (III). (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6877/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estudi del
ministeri sobre pesca al ròssec al Parc Nacional de Cabrera
(1). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6878/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estudi del
ministeri sobre pesca al ròssec al Parc Nacional de Cabrera
(2). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
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RGE núm. 6879/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a disponibilitat
AMA a Cabrera (1). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6880/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prevenció i
extinció d'incendis a Cabrera (1). (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6881/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a prevenció i
extinció d'incendis a Cabrera (2). (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6882/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rutes de
vigilància predefinida a Cabrera. (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6883/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a instalAlació de
detectors GPS a les barques de vigilància subcontractades a
Cabrera. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6884/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mitjans de
vigilància a Cabrera . (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6885/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a repartiment de
tasques de vigilància entre Guàrdia Civil i agents de Medi
Ambient. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6886/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Seprona i
Cabrera. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6887/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a decrets
d'horaris especials a Cabrera. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6889/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'estat a les Illes per atendre
l'alimentació dels menors en situació de risc (I). (Mesa de 15
de juliol de 2014).
RGE núm. 6890/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'estat a les Illes per atendre
l'alimentació dels menors en situació de risc (II). (Mesa de 15
de juliol de 2014).
RGE núm. 6891/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'estat a les Illes per atendre
l'alimentació dels menors en situació de risc (III). (Mesa de 15
de juliol de 2014).
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RGE núm. 6892/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a mesures
excepcionals finançades per l'estat a les Illes per atendre
l'alimentació dels menors en situació de risc (IV). (Mesa de 15
de juliol de 2014).
RGE núm. 6893/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a grups
d'investigació de l'Institut d'Investigació Sanitària de Palma
(Idispa). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6896/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
de membres de tribunal per a seleccionar inspectors. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6897/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nomenament
de membres de tribunal per a seleccionar inspectors (II).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6923/14, 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 4 de juliol.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6930/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a assistència
dels consellers a les sessions parlamentàries. (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6931/14, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a reforma de la
PAC. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6932/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del
sector públic a la Conselleria d'Administracions Públiques.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6938/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del
sector públic a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6950/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
competències en llengua anglesa, curs 2012-2013. (Mesa de 15
de juliol de 2014).
RGE núm. 6951/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
competències en llengua castellana, curs 2012-2013. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6952/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
competències en llengua catalana, curs 2012-2013. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6953/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estudi
Avaluació diagnòstic 2012-2013. (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6959/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
dependència, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6960/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estades al
Centre Es Fusteret, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6961/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estades al
Centre Es Mussol, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6962/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a estades al
Centre Es Pinaret, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6933/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del
sector públic a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6963/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
Medi obert, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6934/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del
sector públic a la Conselleria d'Economia i Competitivitat.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6964/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al Centre Es Fusteret, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de
2014).

RGE núm. 6935/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del
sector públic a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6965/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al Centre Es Pinaret, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de
2014).

RGE núm. 6936/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del
sector públic a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6966/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a ingressos
al Centre Es Mussol, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de
2014).

RGE núm. 6937/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a dietes del
sector públic a la Conselleria de Turisme i Esports. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
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RGE núm. 6967/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a IVE, juny
2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 7004/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a turisme sexual (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6968/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a detecció
càncer de mama, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 7005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a turisme sexual (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6969/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a intervenció quirúrgica, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de
2014).

RGE núm. 7006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves
autònoms. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 6970/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a espera per
a especialitats, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6973/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa
d'atenció dental infantojuvenil, juny 2014. (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6974/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6975/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
intervencions quirúrgiques, juny 2014 (II). (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 6982/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a
anticonceptius orals, juny 2014. (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 6999/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanya de conscienciació a turistes i empreses (I). (Mesa
de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7000/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanya de conscienciació a turistes i empreses (II). (Mesa
de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7001/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Consell assessor de turisme (I). (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 7002/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Consell assessor de turisme (II). (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 7003/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a Mesa de batles pel turisme. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 7007/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
generacions. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7008/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contracte
joves amb vinculació formativa. (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 7009/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves en
atur amb baixa qualificació (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7010/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a joves en
atur amb baixa qualificació (II). (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 7011/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
joves en pràctiques. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7012/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a contractes
micro-pime i autònoms. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7013/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de garantia juvenil (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7014/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de garantia juvenil (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7015/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de garantia juvenil (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7016/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de garantia juvenil (IV). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7017/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de garantia juvenil (V). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
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RGE núm. 7018/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de garantia juvenil (VI). (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 7031/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Garantia
juvenil (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 7019/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de garantia juvenil (VII). (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 7032/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a zones turístiques madures (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 7020/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de garantia juvenil (VIII). (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 7033/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a zones turístiques madures (II). (Mesa de 15 de juliol de
2014).

RGE núm. 7021/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Programa
de garantia juvenil (IX). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7022/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de
Ciutadella (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7023/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de
Ciutadella (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7024/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de
Ciutadella (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7025/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Port de
Ciutadella (IV). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7026/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peticions
municipals. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7027/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
del Pla d'Ocupació (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7028/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a execució
del Pla d'Ocupació (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7029/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Garantia
juvenil (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7030/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló
i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Garantia
juvenil (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).

RGE núm. 7034/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a zones turístiques madures (III). (Mesa de 15 de juliol de
2014).
RGE núm. 7035/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanya per millorar la imatge de Magaluf (I). (Mesa de 15
de juliol de 2014).
RGE núm. 7036/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanya per millorar la imatge de Magaluf (II). (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7037/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanya per millorar la imatge de Magaluf (III). (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7038/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a campanya per millorar la imatge de Magaluf (IV). (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7064/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
derivades a l'Hospital de la Creu Roja. (Mesa de 15 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7065/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
derivades a l'Hospital Sant Joan de Déu. (Mesa de 15 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7066/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a persones
derivades a l'Hospital de la Policlínica Miramar. (Mesa de 15
de juliol de 2014).
RGE núm. 7067/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
party boats (I). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7068/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
party boats (II). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
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RGE núm. 7069/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
party boats (III). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7070/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
party boats (IV). (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7071/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a integrants del Consell assessor de turisme. (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7095/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (3).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7096/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (4).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7097/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (5).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7098/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (6).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7099/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (7).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7100/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a persones amb dependència moderada. (Mesa de 15 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7101/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a població balear potencialment dependent. (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7102/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (8).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7103/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (9).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7104/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (10).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
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RGE núm. 7110/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (1).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7111/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (2).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7112/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (11).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7113/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (12).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7114/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (13).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7115/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a servei d'ajuda a domicili ajuntaments. (Mesa de 15 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7116/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a programa de servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (14).
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7117/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a majors de 80 anys dependents a l'espera de plaça
residencial. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7118/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a persones amb gran dependència menors de 80 anys a
l'espera de plaça residencial. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7119/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a persones que han vist reduït el seu grau de dependència
reconegut des de l'any 2012. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7120/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a reducció de la despesa del Govern en aplicació de les noves
valoracions realitzades des de l'any 2012. (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
RGE núm. 7121/14, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a nombre de persones que han vist reduïda l'ajuda per
dependència. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
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RGE núm. 7124/14, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a tasques de la
Guàrdia Civil a Cabrera. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7139/14, 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 11 de juliol.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Deute amb els centres concertats (II)
Quin és el deute. detallat per conceptes, per anys i per
centres, del Govern de les Illes Balears amb els mestres i
professors dels centres educatius concertats de les Illes Balears?
Palma, a 30 de juny de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 27
de juny
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 27 de juny de 2014?

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Connectivitat aèria
Segons ha informat la conselleria responsable del transport
aeri als mitjans de comunicació, el Govern ha encomanat un
estudi sobre la connectivitat aèria. Quin és el motiu (objectius,
termini, etc.) de l'esmentat estudi?
Palma, a 30 de juny de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de juny de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del 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 a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Disponibilitat d'avió ambulància a Menorca

Deute amb els centres concertats
Quin és el deute. detallat per conceptes, per anys i per
centres, del Govern de les Illes Balears amb els titulars dels
centres educatius concertats de les Illes Balears?

Quina és la disponibilitat de l'avió ambulància amb base a
Menorca (hores i dies a l'any)?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de juny de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Disponibilitat d'avió ambulància a Mallorca
Quina és la disponibilitat de l'avió ambulància amb base a
Mallorca (hores i dies a l'any)?
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Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
J)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Coordinadors de salut a Menorca (III)
Quin desenvolupa les tasques encomanades a la figura del
coordinador de salut de la zona d'Alaior-Es Mercadal, Fornells
i Cala En Porter, mentre aquest no és nomenat?

Disponibilitat d'avió ambulància a Eivissa i Formentera
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quina és la disponibilitat de l'avió ambulància amb base a
Eivissa i Formentera (hores i dies a l'any)?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves de diagnòstic IAQSE
Com valora la consellera d'Educació els resultats de les
proves de diagnòstic realitzades per l'IAQSE a tots els alumnes
de 2n d'ESO, segons les quals, comparant amb els resultats de
2012, la competència en anglès ha millorat un 1,2%?

Quins són els coordinadors de salut i l'abast de la zona que
coordinen a l'illa de Menorca?

Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Coordinadors de salut a Menorca (II)
Per quins motius fa més de mig any que no s'ha nomenat un
nou coordinador de salut de la zona que abasta Alaior-Es
Mercadal, Fornells i Cala En Porter?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Proves de diagnòstic IAQSE (II)
Com valora la consellera d'Educació els resultats de les
proves de diagnòstic realitzades per l'IAQSE a tots els alumnes
de 2n d'ESO, segons les quals, comparant amb els resultats de
2012, la competència en castellà ha millorat un 4,9%?

Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

P)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del 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.
CEIP Son Ferrer (II)

Proves de diagnòstic IAQSE (III)
Com valora la consellera d'Educació els resultats de les
proves de diagnòstic realitzades per l'IAQSE a tots els alumnes
de 2n d'ESO, segons les quals, comparant amb els resultats de
2012, la competència en català ha empitjorat en 2,3 punts,
passant del 61,9% al 59,6%?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

S'ha adreçat la Conselleria d'Educació al CEIP Son Ferrer
per conèixer les dificultats i les necessitats del centre per poder
presentar el seu projecte educatiu com "escola d'èxit"?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del 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.
CEIP Son Ferrer (III)
Ha felicitat la Conselleria d'Educació el CEIP Son Ferrer per
haver estat seleccionat com "escola d'èxit" a nivell estatal?

Proves de diagnòstic IAQSE (IV)
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quines mesures prendrà la Conselleria d'Educació per
corregir i compensar el retrocés en la competència en català,
segons les dades de l'IAQSE als alumnes de 2n d'ESO?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
O)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
CEIP Son Ferrer
Com explica la Conselleria d'Educació que el CEIP Son
Ferrer, seleccionat com "escola d'èxit" a escala estatal, no pogué
presentar el seu projecte per manca de suport institucional?

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
R)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Actuacions del departament d'Inspecció
Quines han estat les actuacions dutes pel Departament
d'Inspecció durant els mesos de maig i juny de 2014 en relació
amb la tramitació del projecte TIL de centre?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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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 a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del 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.
Llista d'espera per a intervenció quirúrgica a Son Espases

Actuacions del departament d'Inspecció (II)
Quines han estat les instruccions verbals i escrites donades
pel Departament d'Inspecció durant els mesos de maig i juny de
2014 en relació amb la tramitació del projecte TIL de centre?

Quines són les dades de llista d'espera per a intervenció
quirúrgica a l'Hospital Universitari de Son Espases i per a
especialitat a dia 30 de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
X)
T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Expedients disciplinaris des de l'abril de 2014
Quants expedients disciplinaris s'han obert des de l'abril de
2014 a funcionaris adscrits a la Conselleria d'Educació
(detallant cas per cas, la data, l'afectat i el motiu en els termes
que es puguin exposar)?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Llista d'espera per a intervenció quirúrgica a Son Llàtzer
Quines són les dades de llista d'espera per a intervenció
quirúrgica a l'Hospital Son Llàtzer i per a especialitat a dia 30
de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
U)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Diligències prèvies des de l'abril de 2014

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Llista d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Inca
Quines són les dades de llista d'espera per a intervenció
quirúrgica a l'Hospital d'Inca i per a especialitat a dia 30 de juny
de 2014?

Quantes diligències prèvies a l'obertura d'expedients
disciplinaris s'han iniciat des de l'abril de 2014 a funcionaris
adscrits a la Conselleria d'Educació (detallant cas per cas, la
data, l'afectat i el motiu en els termes que es puguin exposar)?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
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Llista d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Manacor
Quines són les dades de llista d'espera per a intervenció
quirúrgica a l'Hospital de Manacor i per a especialitat a dia 30
de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

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.
Llista d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital d'Eivissa
Quines són les dades de llista d'espera per a intervenció
quirúrgica a l'Hospital d'Eivissa i per a especialitat a dia 30 de
juny de 2014?

Llista d'espera per a consulta externa a l'Hospital Universitari
Son Espases
Quines són les dades de llista d'espera per a consulta externa
a l'Hospital Universitari de Son Espases i per a especialitat a dia
30 de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Llista d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Menorca
Quines són les dades de llista d'espera per a intervenció
quirúrgica a l'Hospital de Menorca i per a especialitat a dia 30
de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Llista d'espera per a consulta externa a l'Hospital Son Llàtzer
Quines són les dades de llista d'espera per a consulta externa
a l'Hospital Son Llàtzer i per a especialitat a dia 30 de juny de
2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Llista d'espera per a consulta externa a l'Hospital d'Inca
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.
Llista d'espera per a intervenció quirúrgica a l'Hospital de
Formentera
Quines són les dades de llista d'espera per a intervenció
quirúrgica a l'Hospital de Formentera i per a especialitat a dia
30 de juny de 2014?

Quines són les dades de llista d'espera per a consulta externa
a l'Hospital Universitari d'Inca i per a especialitat a dia 30 de
juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol 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.

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.

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

Llista d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Manacor

Llista d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Formentera

Quines són les dades de llista d'espera per a consulta externa
a l'Hospital de Manacor i per a especialitat a dia 30 de juny de
2014?

Quines són les dades de llista d'espera per a consulta externa
a l'Hospital de Formentera i per a especialitat a dia 30 de juny
de 2014?

Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 1 de juliol 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.

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

Llista d'espera per a consulta externa a l'Hospital de Menorca

Llista d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
Universitari Son Espases

Quines són les dades de llista d'espera per a consulta externa
a l'Hospital de Menorca i per a especialitat a dia 30 de juny de
2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quines són les dades de llista d'espera per a proves
complementàries a l'Hospital Universitari de Son Espases i per
a prova complementària a dia 30 de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol 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.
AI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Llista d'espera per a consulta externa a l'Hospital d'Eivissa
Quines són les dades de llista d'espera per a consulta externa
a l'Hospital d'Eivissa i per a especialitat a dia 30 de juny de
2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Llista d'espera per a proves complementàries a l'Hospital Son
Llàtzer
Quines són les dades de llista d'espera per a proves
complementàries a l'Hospital Son Llàtzer i per a prova
complementària a dia 30 de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol 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.

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

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

Llista d'espera per a proves complementàries a l'Hospital d'Inca

Llista d'espera per a proves complementàries a l'Hospital
d'Eivissa

Quines són les dades de llista d'espera per a proves
complementàries a l'Hospital d'Inca i per a prova
complementària a dia 30 de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quines són les dades de llista d'espera per a proves
complementàries a l'Hospital d'Eivissa i per a prova
complementària a dia 30 de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol 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.
AN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Manacor
Quines són les dades de llista d'espera per a proves
complementàries a l'Hospital de Manacor i per a prova
complementària a dia 30 de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

AQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Llista d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Formentera
Quines són les dades de llista d'espera per a proves
complementàries a l'Hospital de Formentera i per a prova
complementària a dia 30 de juny de 2014?
Palma, a 1 de juliol 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.
AO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Llista d'espera per a proves complementàries a l'Hospital de
Menorca

IVE a hospitals públics

Quines són les dades de llista d'espera per a proves
complementàries a l'Hospital de Menorca i per a prova
complementària a dia 30 de juny de 2014?

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat autònoma,
desglossades per hospitals, el mes de juny de 2014?

Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

IVE a clíniques privades autoritzades

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

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma, desglossades per clíniques privades, el
mes de juny de 2014?

IVE químiques a hospitals públics
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs químiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de juny de 2014?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
AT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE quirúrgiques a hospitals públics
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs quirúrgiques
s'han realitzat als hospitals públics de la nostra comunitat
autònoma, desglossades per hospitals, el mes de juny de 2014?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
AU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
IVE a Hospital Verge de la Salut
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a l'Hospital Verge de la Salut, el mes de juny de 2014?

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

IVE a clíniques privades autoritzades i facturades al Servei de
Salut
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i que han estat facturades al Servei de
Salut, desglossades per clíniques privades, el mes de juny de
2014?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
IVE a clíniques privades autoritzades i amb solAlicitud de
reintegrament al Servei de Salut
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a les clíniques privades autoritzades a la nostra
comunitat autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de
despeses autoritzades pel Servei de Salut, desglossades per
clíniques privades, el mes de juny de 2014?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Abonaments per IVE del Servei de Salut a clíniques privades (I)

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.

Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i que han estat facturades al Servei de Salut,
desglossada per clíniques privades, el mes de juny de 2014?

Ginecòleg/ginecòloga a l'Hospital Verge de la Salut
Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzar interrupcions
voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la Salut, el mes
de juny de 2014?

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.
Ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics
Quants ginecòlegs/ginecòlogues hi ha a cada hospital públic
de la nostra comunitat, desglossats per hospitals, el mes de juny
de 2014?
Palma, a 2 de juliol 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.
Abonaments per IVE del Servei de Salut a clíniques privades
(II)
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut per
les interrupcions voluntàries de l'embaràs que s'han realitzat a
les clíniques privades autoritzades a la nostra comunitat
autònoma i tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut, desglossada per clíniques
privades, el mes de juny de 2014?
Palma, a 2 de juliol 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.
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.
Ginecòleg/ginecòloga als hospitals públics objectors
Quants ginecòlegs/ginecòlogues hi ha a cada hospital públic
de la nostra comunitat que s'han declarat objectors per a la
realització d'interrupcions voluntàries de l'embaràs, desglossats
per hospitals, el mes de juny de 2014?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

BE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Anticonceptius orals prescrits per l'Ibsalut
Quins anticonceptius orals s'han prescrit a l'Ibsalut durant el
mes de juny de 2014, especificant-ne el nom comercial, el
nombre d'envasos de cada presentació i el cost econòmic total
de cada presentació?
Palma, a 2 de juliol 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.

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.

BI)

Nins i nines acollits al PADI

Cànon preestablert pagat

Quants nins i nines s'han acollit al PADI, per any d'edat el
mes de juny de 2014?

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert ha pagat els mesos d'abril, maig i juny de 2014 el
Servei de Salut de les Illes Balears a la societat concessionària
"Gran Hospital Can Misses, SA"?

Palma, a 2 de juliol 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.

Palma, a 2 de juliol 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.
Nou modificat del nou Hospital de Can Misses (I)
Dia 4 de novembre de 2014 la Conselleria de Salut va
comunicar a la concessionària del nou Hospital de Can Misses
l'inici de tràmits per a la modificació del contracte per a la
construcció, la conservació i l'explotació del nou complex
assistencial de Can Misses i del centre de salut de Sant Josep. Si
dia 15 d'abril de 2013 ja es va signar un modificat, per quins
motius es vol signar un nou modificat?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cànon variable pagat
Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
variable ha pagat els mesos d'abril, maig i juny de 2014 el
Servei de Salut de les Illes Balears a la societat concessionària
"Gran Hospital Can Misses, SA", desglossades per mesos i
conceptes?
Palma, a 2 de juliol 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.

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.

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

Nou modificat del nou Hospital de Can Misses (II)

Restauració de l'ANEI Punta de Manresa (Alcúdia)

Dia 4 de novembre de 2014 la Conselleria de Salut va
comunicar a la concessionària del nou Hospital de Can Misses
l'inici de tràmits per a la modificació del contracte per a la
construcció, la conservació i l'explotació del nou complex
assistencial de Can Misses i del centre de salut de Sant Josep. Ja
s'ha signat aquest nou modificat?

En quina situació es troba la restauració de l'hectàrea ANEI
de la Punta de Manresa (Alcúdia) devastada en el seu dia pel
promotor Mathias Kuhn?

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desplaçaments de malalts 2014

Desplaçaments de malalts 2014 (IV)

Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2014)
s'han desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes
Balears, a l'illa de Mallorca per assistir a l'hospital de referència
per a la consulta d'un especialista o per a l'aplicació d'un
tractament?

Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any
2014) s'han hagut de desplaçar, a través de les ajudes del
Govern de les Illes Balears, a la península per assistir a
l'hospital de referència per a la consulta d'un especialista o per
a l'aplicació d'un tractament?

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desplaçaments de malalts 2014 (II)

Desplaçaments de malalts 2014 (V)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2014, total i per illes?

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península (per separat) de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers a Mallorca durant l'any
2014, total i per illes?

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

Desplaçaments de malalts 2014 (III)
Desplaçaments de malalts 2013
Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2014, total i per illes?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any 2013) s'han
desplaçat, a través de les ajudes del Govern de les Illes Balears,
a l'illa de Mallorca per assistir a l'hospital de referència per a la
consulta d'un especialista o per a l'aplicació d'un tractament?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Desplaçaments de malalts 2013 (II)

Desplaçaments de malalts 2013 (V)

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants (per separat) de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?

Quin és el cost dels desplaçaments de malalts i
acompanyants a la península (per separat) de mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers a Mallorca durant l'any
2013, total i per illes?

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

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

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

Desplaçaments de malalts 2013 (III)

Interrupció quirúrgica a Son Espases i conseqüències

Quin és el pressupost destinat a pagar els desplaçaments de
malalts i acompanyants de menorquins, eivissencs i
formenterers a Mallorca durant l'any 2013, total i per illes?

Quin tipus d'intervenció quirúrgica es va paralitzar
temporalment una vegada que el pacient estava anestesiat, a
causa d'una avaria tècnica, fet que va succeir a Son Espases el
26 de juny?
Va tenir algun tipus de conseqüència negativa sobre el
pacient?

Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.
Desplaçaments de malalts 2013 (IV)
Quantes persones (malalts i acompanyants, per separat) de
Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera (per illes i per a l'any
2013) s'han hagut de desplaçar, a través de les ajudes del
Govern de les Illes Balears, a la península per assistir a
l'hospital de referència per a la consulta d'un especialista o per
a l'aplicació d'un tractament?
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 3 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
BX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Interrupció d'intervenció quirúrgica a Son Espases
Quins varen ser els motius que justificaren que es paralitzés
temporalment una intervenció quirúrgica una vegada que el
pacient estava anestesiat, a causa d'una avaria tècnica, fet que va
succeir a Son Espases el 26 de juny?
Palma, a 3 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Ruptura de climatitzadors a Son Espases

ColAlaboració amb iniciatives de les diferents productores

Quins varen ser els motius de la ruptura de climatitzadors
d'un dels quiròfans de Son espases que varen obligar a aturar
temporalment la intervenció quirúrgica d'un pacient que ja
estava anestesiat, fet que va succeir a Son Espases el 26 de
juny?

A la resposta del conseller de Presidència de 18 de juny de
2014 a les preguntes RGE núm. 5963, 5964, 5967 i 5968/2014,
resposta que les agrupa totes, fa esment que "ha colAlaborat amb
totes les iniciatives" proposades per diferents productores, per
tant es demana la relació de solAlicituds de colAlaboració amb
iniciatives de les diferents productores a què es refereix
l'esmentada resposta del conseller.

Palma, a 3 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

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

Plaça del cap d'informatius d'IB3 Televisió (I)
Relació de persones presentades per cobrir la plaça de cap
d'informatius d'IB3 Televisió.
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Plaça del cap d'informatius d'IB3 Televisió (II)
Relació de persones a qui s'ha acceptat la solAlicitud per
cobrir la plaça de cap d'informatius d'IB3 Televisió.
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Accions que han fet les diferents productores del sector
audiovisual
Quines són "totes les accions que han fet diferents
productores del sector audiovisual de les Illes Balears" a què es
refereix la resposta del conseller de Presidència de 17 de juny
de 2014, en contestació a la pregunta RGE núm. 5962/2014?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Suport o colAlaboració que es donen a les iniciatives o accions
de productores (I)
Hi ha algun tipus de control de la Conselleria de Presidència
sobre el suport o la colAlaboració que es dóna a les iniciatives o
accions de productores del sector audiovisual de les Illes
Balears?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Suport o colAlaboració que es donen a les iniciatives o accions
de productores (II)

Quantitat econòmica dedicada a suport o colAlaboració amb
produccions audiovisuals (II)

A través de quin servei es vehicula a la Conselleria de
Presidència el suport o la colAlaboració que es dóna a les
iniciatives o accions de productores del sector audiovisual de les
Illes Balears?

Quina ha estat la quantitat econòmica dedicada per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència del Govern de les
Illes Balears a suport o colAlaboració amb produccions
audiovisuals durant l'any 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Produccions audiovisuals fetes a les Illes
"Traducció" o adaptació de textos d'IB3 Televisió al "salat" (I)
Té constància la Conselleria de Presidència de quantes
produccions audiovisuals s'han fet a les Illes Balears durant
l'any 2013?

S'han contractat filòlegs o filòlogues en llengua catalana per
a tasques de "traducció" o adaptació de textos d'IB3 Televisió
al "salat"?

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Quantitat econòmica dedicada a suport o colAlaboració amb
produccions audiovisuals (I)

CJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
"Traducció" o adaptació de textos d'IB3 Ràdio al "salat" (I)

Quina ha estat la quantitat econòmica dedicada pel Govern
de les Illes Balears a suport o colAlaboració amb produccions
audiovisuals durant l'any 2013?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

S'han contractat filòlegs o filòlogues en llengua catalana per
a tasques de "traducció" o adaptació de textos d'IB3 Ràdio al
"salat"?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

"Traducció" o adaptació de textos d'IB3 Televisió al "salat" (II)
Es té intenció de contractar filòlegs o filòlogues en llengua
catalana per a tasques de "traducció" o adaptació de textos d'IB3
Televisió al "salat"?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quina quantitat d'euros ha cobrat de més la Conselleria de
Salut als pensionistes amb el nou copagament farmacèutic, des
de dia 1 de juliol de 2012 a dia 30 de juny de 2014, especificada
per mesos?
Palma, a 4 de juliol 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.

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

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

"Traducció" o adaptació de textos d'IB3 Ràdio al "salat" (II)
Es té intenció de contractar filòlegs o filòlogues en llengua
catalana per a tasques de "traducció" o adaptació de textos d'IB3
Ràdio al "salat"?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Quina quantitat d'euros ha reintegrat la Conselleria de Salut
pel que s'ha conrat per damunt dels màxims establerts als
pensionistes amb el nou copagament farmacèutic, des de dia 1
de juliol de 2012 a dia 30 de juny de 2014, especificada per
mesos?
Palma, a 4 de juliol 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.
CM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.
Partida pressupostària prevista per a adaptació d'IB3 Televisió
al "salat"
Quina partida pressupostària s'ha previst per a l'adaptació del
llenguatge dels informatius d'IB3 Televisió a la modalitat
lingüística que empri el "salat"?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

CP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Cost de la devolució dels excedents del copagament farmacèutic
Quin cost econòmic ha tingut el procediment de gestió
administrativa per tornar als pensionistes amb dret a devolució
dels excedents del copagament farmacèutic, des de dia 1 de
juliol de 2012 a dia 30 de juny de 2014, especificat per mesos?
Palma, a 4 de juliol 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.

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

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

Estalvi en despesa farmacèutica (I)

Estalvi en despesa farmacèutica (IV)

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, des de dia 1 de juliol de 2012 a dia 30 de juny de 2014,
especificada per mesos?

Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, des de dia 1 de juliol de 2012 a dia 30 de juny de 2014,
especificada per mesos, que correspon a l'aportació de les
persones actives que aporten més del 10% mitjançant els nous
copagaments farmacèutics?

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estalvi en despesa farmacèutica (II)
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, des de dia 1 de juliol de 2012 a dia 30 de juny de 2014,
especificada per mesos, que correspon a l'aportació dels
ciutadans mitjançant els nous copagaments farmacèutics?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estalvi en despesa farmacèutica (V)
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, que correspon als medicaments que han estat exclosos
de la prestació farmacèutica del Sistema Nacional de Salut,
segons la Resolució de 2 d'agost de 2012, de la DG de Cartera
Bàsica de Serveis del Sistema Nacional de Salut i Farmàcia,
publicada al BOE de 17 d'agost de 2012 i modificada pel BOE
de 25 de setembre, des de la seva aplicació fins a 30 de juny de
2014?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estalvi en despesa farmacèutica (III)
Quina és la xifra d'estalvi en despesa farmacèutica a les Illes
Balears, des de dia 1 de juliol de 2012 a dia 30 de juny de 2014,
especificada per mesos, que correspon a l'aportació dels
pensionistes mitjançant els nous copagaments farmacèutics?

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quines empreses han presentat propostes al contracte
d'oncologia radioteràpica corresponent a la població de les àrees
de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Propostes al contracte d'oncologia radioteràpica (II)

Estudi del ministeri sobre pesca de ròssec al Parc Nacional de
Cabrera (2)

Quines empreses que han presentat propostes al contracte
d'oncologia radioteràpica corresponent a la població de les àrees
de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera s'han valorat?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Propostes al contracte d'oncologia radioteràpica (III)
Ha estat rebutjada alguna empresa que s'hagi presentat al
contracte d'oncologia radioteràpica corresponent a la població
de les àrees de salut de Menorca i d'Eivissa i Formentera?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
CZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estudi del ministeri sobre pesca de ròssec al Parc Nacional de
Cabrera (1)
Quina opinió mereix a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori l'estudi presentat fa uns dies pel Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient que demostra la reiteració de
pràctiques de pesca de ròssec a les aigües del Parc Nacional de
Cabrera i els seus voltants?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Què pensa fer la conselleria, en tant que organisme
competent en matèria de pesca i medi ambient, per fer front a
les evidències que ha posat sobre la taula el Ministeri
d'Agricultura i Medi Ambient sobre la pràctica de la pesca de
ròssec al Parc Nacional de Cabrera?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Disponibilitat d'agent de Medi Ambient (AMA) a Cabrera (1)
Per què no es reconeix la disponibilitat dels agents de Medi
Ambient (AMA) destinats a Cabrera, com es fa a la resta d'illes
i tal i com es va fer fins l'any passat?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Previsió i extinció d'incendis a Cabrera (1)
Per què s'ha prescindit de l'únic personal tècnic amb
capacitat legal de dirigir i avaluar l'extinció d'un incendi en el
moment de produir-se i no hi ha mecanismes que permetin
afrontar un incendi si aquest es produeix de nit?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Previsió i extinció d'incendis a Cabrera (2)

Mitjans de vigilància a Cabrera

Per què s'han llevat els vigilants d'incendis que hi havia a la
Miranda, quan són potser dels més importants que hi ha a
Balears per mor de la distància respecte de Mallorca i la manca
de comunicació?

Disposen els agents de medi ambient destinats al Parc
Nacional de Cabrera de sistemes de localització per poder
localitzar les embarcacions de pesca de ròssec i els furtius, tals
com visors nocturns, radars, plòters configurats o telèmetres?

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Rutes de vigilància predefinida a Cabrera

Repartiment de tasques de vigilància entre Guàrdia Civil i
agents de Medi Ambient

Quin és el motiu tècnic que justifica que s'enviïn rutes
predefinides de vigilància al personal destinat al Parc Nacional
de Cabrera quan la imprevisibilitat és la base per a una bona
feina en aquesta matèria?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Quan la conselleria afirma que la vigilància al Parc
>Nacional de Cabrera és més que suficient perquè hi ha un
destacament de la Guàrdia Civil, quin és el repartiment de
tasques assignat en relació amb els agents de Medi Ambient
dependents del Govern i qui ho supervisa per part de la
conselleria?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
InstalAlació de detectors GPS a les barques de vigilància
subcontractades a Cabrera
Per quin motiu s'han instalAlat detectors GPS a les barques
subcontractades per a la vigilància de Cabrera, quan aquestes ja
disposen de sistemes de seguretat reglamentaris que fan la
mateixa funció?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Seprona i Cabrera
Sense comptar el destacament de la Guàrdia Civil a Cabrera,
que no està especialitzat en la vigilància mediambiental, quantes
vegades ha intervingut alguna unitat del Seprona de Mallorca al
Parc Nacional de Cabrera durant 2013 i el primer semestre de
2014?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

10406

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

DM)
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.

Decret d'horaris especials a Cabrera

Mesures excepcionals finançades per l'Estat a les Illes per
atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (III)

Per quin motiu no s'ha aprovat encara el decret d'horaris
especials que permeti i reconegui la disponibilitat del personal
de vigilància destinat a l'illa de Cabrera perquè pugui actuar en
cas de necessitat?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

Quina és la quantificació de cadascun dels indicadors
utilitzats per cadascun dels ajuntaments, per la distribució dels
recursos econòmics rebuts de l'Estat per atendre l'alimentació
dels menors en situació de risc, entre els municipis de les
nostres illes?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mesures excepcionals finançades per l'Estat a les Illes per
atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (I)
Amb quins ajuntaments signarà la consellera convenis per
què es duguin a terme els projectes inclosos a ser finançats amb
les mesures excepcionals arran de la partida de 879.875 euros
que arribarà de Madrid, lligats a garantir una alimentació diària
correcta i suficient als menors en situació de risc?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mesures excepcionals finançades per l'Estat a les Illes per
atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (IV)
D'acord amb els projectes presentats pels ajuntaments, a
quants d'infants de cadascun dels pobles arribaran les ajudes
excepcionals finançades per l'Estat per atendre els menors en
situació de risc?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Mesures excepcionals finançades per l'Estat a les Illes per
atendre l'alimentació dels menors en situació de risc (II)
Quina és la distribució concreta dels 879.875 euros rebuts de
l'estat per atendre l'alimentació dels menors de les Illes en
situació de risc, entre cadascun dels municipis de les Illes?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

DO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Grups d'investigació de l'Institut d'Investigació Sanitària de
Palma (Idispa)
Atès que la resposta a la pregunta RGE núm. 3013/14, és
incompleta, ja que es demana la "relació dels 47 grups
d'investigació, any de creació ..." i hi figuren 25 grups i no hi
figura l'any de creació, reiteram la pregunta: Relació dels 47
grups d'investigació que l'Institut d'Investigació Sanitària de
Palma (Idispa), radicat a l'Hospital Universitari Son Espases, va
posar en marxa, oficialment, el gener de 2014, especificant l'any
de creació i l'àmbit assistencial.
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El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.
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Palma, a 7 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Nomenament de membres de tribunal per seleccionar inspectors

Assistència dels consellers a les sessions parlamentàries

Quines actuacions concretes, quant a normativa, es duran a
terme per donar compliment a l'acord de la Sala Contenciosa
administrativa del TSJ que anulAla la normativa sobre el
nomenament dels membres del tribunal per seleccionar els nous
inspectors educatius?

Què ha abonat el Govern l'any 2013 als consellers i
conselleres per assistència als plens i a les comissions del
Parlament? Se solAlicita detall per cadascun dels consellers i
conselleres.

Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 7 de juliol 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.
DQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

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

Nomenament de membres de tribunal per seleccionar inspectors
(II)
Quines actuacions concretes per restituir la legalitat es duran
a terme per donar compliment a l'acord de la Sala Contenciosa
administrativa del TSJ, que anulAla la normativa sobre el
nomenament dels membres del tribunal per seleccionar els nous
inspectors educatius?
Palma, a 4 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 4
de juliol
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 4 de juliol de 2014?

Segons les dades del Ministeri d’Agricultura a les Balears el
2013 hi va haver 7.429 beneficiaris de drets consolidats de
pagament únic de la PAC, per un import de 25.667.698,61
euros. Aquests doblers es paguen als agricultors amb
independència de la seva producció, vinculats al compliment de
determinades normes en relació amb el medi ambient i les bones
pràctiques agràries, i varen ser concedits en els anys 2006-2012
en aplicació de la reforma de la Política Agrària Comuna
aprovada el 2003, substituint anteriors ajudes (herbacis, oví i
caprí, fruits secs, etc.). L’import mitjà per beneficiari a les Illes
Balears és de 3.455,07 euros mentre que la mitjana estatal és de
5.452,16. És a dir: els agricultors balears perceben, de mitjana,
un 40% menys d’ajudes europees de pagament únic que la resta
d’agricultors de l’Estat, i això és així des del mateix inici de la
implantació de les ajudes comunitàries a l’estat espanyol.
Aquest enorme diferencial en les percepcions d’ajuts
directes comunitaris (per tant amb recursos cent per cent de la
UE) es converteix en un element més que altera les condicions
de competència i s’afegeix a les injustes conseqüències de la
insularitat. Els productors de les Illes no sols han de pagar més
per produir i vendre a un preu més barat, pel fet de viure i
treballar en unes illes, sinó que les ajudes públiques són molt
menors.
Tenint aquestes dades que ens expressen un enorme
diferencial l’any 2013 entre Balears i la resta de l’Estat, ens
poden explicar quina preveuen que serà la situació el 2014 i els
anys vinents, en els quals s’aplicarà la nova reforma de la PAC?
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Palma, a 7 de juliol de 2014.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dietes del sector públic a la Conselleria d'Administracions
Públiques
Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o estan
pendents de pagament, per qualsevol concepte, cadascuna de les
persones que formen actualment els òrgans administratius i/o
consultius dependents de la Conselleria d'Administracions
Públiques? Se solAlicita detall de cadascuna de les persones, el
nom, el càrrec i la quantia cobrada.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dietes del sector públic a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori
Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o estan
pendents de pagament, per qualsevol concepte, cadascuna de les
persones que formen actualment els òrgans administratius i/o
consultius dependents de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori? Se solAlicita detall de cadascuna de les
persones, el nom, el càrrec i la quantia cobrada.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dietes del sector públic a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat
Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o estan
pendents de pagament, per qualsevol concepte, cadascuna de les
persones que formen actualment els òrgans administratius i/o

consultius dependents de la Conselleria d'Economia i
Competitivitat? Se solAlicita detall de cadascuna de les persones,
el nom, el càrrec i la quantia cobrada.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dietes del sector públic a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats
Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o estan
pendents de pagament, per qualsevol concepte, cadascuna de les
persones que formen actualment els òrgans administratius i/o
consultius dependents de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats? Se solAlicita detall de cadascuna de les persones,
el nom, el càrrec i la quantia cobrada.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
DZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dietes del sector públic a la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts
Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o estan
pendents de pagament, per qualsevol concepte, cadascuna de les
persones que formen actualment els òrgans administratius i/o
consultius dependents de la Conselleria d'Hisenda i
Pressuposts? Se solAlicita detall de cadascuna de les persones, el
nom, el càrrec i la quantia cobrada.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dietes del sector públic a la Conselleria de Turisme i Esports
Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o estan
pendents de pagament, per qualsevol concepte, cadascuna de les
persones que formen actualment els òrgans administratius i/o
consultius dependents de la Conselleria de Turisme i Esports?
Se solAlicita detall de cadascuna de les persones, el nom, el
càrrec i la quantia cobrada.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
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Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ED)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Competències en llengua castellana, curs 2012-2013
L'estudi Avaluació diagnòstic 2012-2013 Informe Executiu
del Govern de les Illes Balears a la pàgina 143 determina que
"el percentatge d'alumnat que té la competència consolidada en
llengua castellana és del 56,6% (en avaluació 2010-2011 va ser
del 61,9%). A quins motius atribueix la conselleria aquesta
baixada de consolidació de competències en llengua castellana?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Dietes del sector públic a la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència
Quina ha estat la quantia total de dietes que ha cobrat o estan
pendents de pagament, per qualsevol concepte, cadascuna de les
persones que formen actualment els òrgans administratius i/o
consultius dependents de la Vicepresidència i Conselleria de
Presidència? Se solAlicita detall de cadascuna de les persones, el
nom, el càrrec i la quantia cobrada.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Competències en llengua catalana, curs 2012-2013
L'estudi Avaluació diagnòstic 2012-2013 Informe Executiu
del Govern de les Illes Balears a la pàgina 142 determina que
"el percentatge d'alumnat que té la competència consolidada en
llengua catalana és del 59,2% (en avaluació 2010-2011 va ser
del 62%). A quins motius atribueix la conselleria aquesta
baixada de consolidació de competències en llengua catalana?

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
Competències en llengua anglesa, curs 2012-2013
L'estudi Avaluació diagnòstic 2012-2013 Informe Executiu
del Govern de les Illes Balears a la pàgina 142 determina que
"el percentatge d'alumnat que té la competència consolidada en
llengua anglesa és del 49,9% (en avaluació 2010-2011 va ser del
53,11%). A quins motius atribueix la conselleria aquesta
baixada de consolidació de competències en llengua anglesa?

Palma, a 7 de juliol 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.

EF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.

EH)
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.
Estades al Centre Es Fusteret, juny 2014

Estudi d'Avaluació Diagnosi, curs 2012-2013
L'estudi Avaluació diagnòstic 2012-2013 Informe Executiu
del Govern de les Illes Balears a la pàgina 150 determina que
"... i obliga a reflexionar sobre la necessitat de compensar
durant el període d'escolarització obligatòria, en la major
mesura possible, les desigualtats d'entrada al sistema educatiu
de l'alumnat". Quines reflexions s'han fet des de la conselleria
i quines mesures s'han realitzat per compensar situacions de
desigualtat social?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Fusteret durant el mes de juny de 2014?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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.
Estades al Centre Es Mussol, juny 2014
EG)
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.

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Mussol durant el mes de juny de 2014?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Dependència, juny 2014
Quina quantia econòmica ha suposat la nòmina d’ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juny de 2014?
Quants de beneficiaris han rebut la quantia d’ajuda
econòmica familiar de dependència del mes de juny de 2014?
Quants dels beneficiaris de la ajuda econòmica familiar de
dependència ho han fer per primera vegada en el mes de juny de
2014?
De la quantia total de la nòmina del mes de juny de 2014 de
l’ajuda econòmica de dependència quina part correspon a
endarreriments?
Quin dia del mes es va fer efectiva l’ajuda econòmica de
dependència el mes de juny de 2014?
Quantes persones han generat baixa en el sistema informàtic
d’atenció a la dependència el mes de juny de 2014?
Quantes solAlicituds de dependència s’han registrat el mes de
juny de 2014?
Quantes valoracions de dependència s’han signat el mes de
juny de 2014?
Quantes resolucions de dependència s’han signat el mes de
juny de 2014?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Estades al Centre Es Pinaret, juny 2014
Quina ha estat l'estada més alta de joves en el Centre Es
Pinaret durant el mes de juny de 2014?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EK)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Programa Medi Obert, juny 2014
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quants de menors i joves amb mesures judicials han estat
atesos en el programa Medi Obert el mes de juny de 2014?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

EO)
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.
IVE, juny 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EL)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Ingressos al Centre Es Fusteret, juny 2014
Quants de menors han estat ingressats el mes de juny de
2014 i amb quina mesura judicial en el Centre Es Fusteret?
Detall per setmana.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han
realitzat a la sanitat pública durant el mes de juny de 2014?
Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs s'han realitzat a
les clíniques autoritzades per realitzar-les durant el mes de juny
de 2014 i que hagin de ser abonades per l'Ibsalut?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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.
Detecció de càncer de mana, juny 2014
EM)
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.
Ingressos al Centre Es Pinaret, juny 2014
Quants de menors han estat ingressats el mes de juny de
2014 i amb quina mesura judicial en el Centre Es Pinaret?
Detall per setmana.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quantes demandes de realització de mamografies lligades al
programa de Detecció precoç del càncer de mama s'han realitzat
el mes de juny de 2014?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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.
Espera per a intervenció quirúrgica, juny 2014
EN)
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.
Ingressos al Centre Es Mussol, juny 2014
Quants de menors han estat ingressats el mes de juny de
2014 i amb quina mesura judicial en el Centre Es Mussol?
Detall per setmana.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies
una intervenció quirúrgica, a data d'1 de juny de 2014?
Especificat per hospitals.
Palma, a 7 de juliol 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.

ER)
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.

EU)
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.

Espera per a especialitats, juny 2014

Intervencions quirúrgiques, juny 2014 (II)

Quin és el nombre de pacients que esperen més de 180 dies,
a data d'1 de juny de 2014, per a les especialitats mèdiques de
traumatologia, ginecologia, otorrinolaringologia i urologia?

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
juny de 2014 als hospitals privats amb ànim de lucre o sense
pagades amb doblers públics independentment de la fórmula
administrativa que sustenti el pagament? Se solAlicita que
s'especifiqui el nom de l'hospital o la clínica i el nombre
d'intervencions realitzades.

Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ES)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa d'atenció dental infantojuvenil, juny 2014
Quina va ser la facturació lligada al programa d'Atenció
dental infantojuvenil del mes de juny de 2014? Quants d'infants
es varen beneficiar d'aquest programa durant el mes de juny de
2014? Quants de dentistes varen participar d'aquest programa el
mes de juny de 2014?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EV)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Anticonceptius orals, juny 2014
Quin cost ha suposat per a l'Ibsalut la dispensació a les
oficines de farmàcia dels anticonceptius orals durant el mes de
juny de 2014? Quantes receptes varen suposar? Quants
d'envasos varen suposar?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
ET)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Intervencions quirúrgiques, juny 2014
Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes de
juny de 2014 als hospitals públics i a les fundacions? Se
solAlicita que s'especifiqui per hospitals o fundacions.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
EX)
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.
Campanya de conscienciació a turistes i empreses (I)
Quin pressupost dedicarà el Govern de les Illes Balears a la
campanya de conscienciació a turistes i empreses, sobre la
conveniència de comportar-se de forma cívica?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014
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EY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Per tractar del turisme sexual denigrant, ha convocat la Mesa
de batles pel turisme?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Campanya de conscienciació a turistes i empreses (II)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

En què consistirà la campanya de conscienciació a turistes
i empreses, sobre la necessitat de comportar-se cívicament?

FC)
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.

Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

Ha convocat els empresaris turístics afectats pel turisme
sexual, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Consell assessor de turisme (I)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quantes vegades aquesta legislatura s'ha convocat el Consell
assessor de turisme?

FD)
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.

Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

Ha detectat la Conselleria de Turisme la modalitat de
turisme sexual a Menorca, Eivissa i Formentera?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Consell assessor de turisme (II)

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Quin ordre del dia s'ha tractat al Consell assessor de turisme
per tractar de la pràctica de turisme sexual a Magaluf?

FE)
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.

Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

Quants de joves menors de 30 anys a cadascuna de les
nostres illes han utilitzat el suport de la tarifa plana per a
autònoms a la nostra comunitat a cadascun dels darrers sis
mesos de 2014?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

FI)

Contracte generacions

Joves en atur amb baixa qualificació (II)

Quantes persones a les nostres illes amb experiència han
estat contractades amb el contracte bonificat anomenat
"contracte generacions" a cadascun dels darrers sis mesos de
2014?

Quants de joves menors de 30 anys, que no treballen i amb
baixa o poca qualificació formativa (que no tenen estudis, que
no han acabat els estudis primaris o que no tenen la titulació
d'ensenyament secundari obligatori) hi ha a cadascuna de les
nostres illes a juny de 2014?

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.

Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

FJ)
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.

Contracte joves amb vinculació formativa
Contracte joves en pràctiques
Quants de joves a les nostres illes han estat contractats amb
incentius per a la seva contractació a temps parcial amb
vinculació formativa a cadascun dels darrers sis mesos de 2014?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quants de contractes en pràctiques pel primer treball s'han
realitzat a cadascun dels primers sis mesos de 2014 a les nostres
illes?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

FK)
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.

Joves en atur amb baixa qualificació (I)
Contractes micro-pime i autònoms
Quants de joves menors de 30 anys, que no treballen, amb
baixa o poca qualificació formativa (que no tenen estudis, que
no han acabat els estudis primaris o que no tenen la titulació
d'ensenyament secundari obligatori) hi ha a cadascuna de les
nostres illes a març de 2014?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quants de joves han estat contractats per micro-pime i
autònoms a cadascun dels primers sis mesos de 2014 a
cadascuna de les nostres illes?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Programa de Garantia juvenil (IV)

FL)
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.

Quin és el pressupost total a cadascun dels anys que
gestionarà la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats,
provinent del Programa de Garantia juvenil?

Programa de Garantia juvenil (I)
Quin és el calendari que preveu la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats per a la implantació a la nostra comunitat
i a cadascuna de les illes del Programa de Garantia juvenil?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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.

Programa de Garantia juvenil (V)

FM)
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.

Quin és el pressupost del Programa de Garantia juvenil que
gestiona el SOIB el 2014?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Programa de Garantia juvenil (II)
Quines són les actuacions que posa en funcionament la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats a cadascuna de
les illes per a l'execució del Programa de Garantia juvenil?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

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

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

Quin és el pressupost total que gestionarà el SOIB del fons
del Programa de Garantia juvenil?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Programa de Garantia juvenil (III)
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Quin és el pressupost que gestionarà la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats del Programa de Garantia
juvenil el 2014?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

FR)
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.
Programa de Garantia juvenil (VII)

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

Quina és la previsió de la població que s'ha d'atendre per
part del SOIB amb el Programa de Garantia juvenil a cadascuna
de les nostres illes?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa de Garantia juvenil (VIII)
Port de Ciutadella (II)
Quanta és la població que s'ha d'atendre a cadascuna de les
nostres illes amb l'aplicació del Programa de Garantia juvenil?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

Quina ha estat la recaptació feta per Ports de les Illes Balears
al Port de Ciutadella el 2013?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FT)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa de Garantia juvenil (IX)
Quanta formació de segona oportunitat per a joves es preveu
a cadascuna de les Illes per a 2014?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

FX)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Port de Ciutadella (III)
Quin ha estat el total de les despeses fetes per Ports de les
Illes Balears al Port de Ciutadella el 2012?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FU)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Port de Ciutadella (I)
Quina ha estat la recaptació econòmica feta per Ports de les
Illes Balears al Port de Ciutadella el 2012?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FY)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Port de Ciutadella (IV)
Quines són les despeses fetes per Ports de les Illes Balears
al Port de Ciutadella el 2013?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
FZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Peticions municipals
Quines han estat les demandes d'ajut fetes per l'Ajuntament
de Ciutadella a la Conselleria d'Administracions Públiques en
matèria de seguretat i protecció civil el 2013 i 2l 2014?
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Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GA)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Execució del Pla d'ocupació (I)
Quines són les mesures específiques per a treballadors en
atur majors de 45 anys, de llarga durada, que el Govern posarà
en marxa a cadascuna de les illes el 2014?

GD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Garantia Juvenil (II)
Quin és el pressupost del programa de Garantia juvenil que
gestionarà la Conselleria d'Economia i Competitivitat cadascun
dels anys de la seva vigència?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Execució del Pla d'ocupació (II)
Quin és el pressupost específic de les mesures per combatre
l'atur de majors de 45 anys, de llarga durada, que s'executaran
el 2014 a cadascuna de les illes?

GE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Garantia Juvenil (III)
Quines són les actuacions que desenvoluparà la Conselleria
d'Economia i Competitivitat del conjunt del Programa de
Garantia Juvenil de les Illes Balears el 2014?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GC)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la Conselleria d'Economia i
Competitivitat del Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Garantia Juvenil (I)
Quin és el pressupost del programa de Garantia juvenil que
gestionarà la Conselleria d'Economia i Competitivitat el 2014?

GF)
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.
Zones turístiques madures (I)
Quins plans de reconversió de zones turístiques madures es
desenvolupen a l'illa de Menorca?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Campanya per millorar la imatge de Magaluf (II)

GG)
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.

Quina aportació econòmica fa el sector privat a la campanya
per a la millora de la imatge de Magaluf?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Zones turístiques madures (II)
Quins plans de reconversió de zones turístiques madures es
desenvolupen a l'illa de Formentera?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Campanya per millorar la imatge de Magaluf (III)

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

En què consistirà la campanya per millorar la imatge de
Magaluf enfocada a les xarxes socials, aerolínies de low cost i
ràdios britàniques?

Zones turístiques madures (III)
Quins plans de reconversió de zones turístiques madures es
desenvolupen a l'illa d'Eivissa?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Campanya per millorar la imatge de Magaluf (IV)
GI)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Campanya per millorar la imatge de Magaluf (I)
Quines administracions públiques contribuiran al
finançament de la campanya per millorar la imatge turística de
Magaluf, després dels esdeveniments del mes de juliol?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Quin pressupost té la campanya enfocada a millorar la
imatge de Magaluf a les xarxes socials, aerolínies de low cost i
ràdios britàniques?
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GM)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.
Persones derivades a l'Hospital de la Creu Roja
GJ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Nombre de persones derivades a l'Hospital de la Creu Roja,
des de l'inici de l'entrada en vigor del conveni singular, per a
hospitalització, consultes externes, realització de prova
diagnòstica, intervenció quirúrgica i més, fins a 30 de juny de
2014.

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014
Palma, a 9 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Party boats (II)
Creu el conseller de Turisme i Esports que són positives per
a la imatge de les Illes Balears promocions i pràctiques com els
party boats a les Illes Balears?

Persones derivades a l'Hospital Sant Joan de Déu
Nombre de persones derivades a l'Hospital Sant Joan de
Déu, des de l'inici de l'entrada en vigor del conveni singular, per
a hospitalització, consultes externes, realització de prova
diagnòstica, intervenció quirúrgica i més, fins a 30 de juny de
2014.
Palma, a 9 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Party boats (III)
GO)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Persones derivades a l'Hospital de la Policlínica Miramar
Nombre de persones derivades a l'Hospital de la Policlínica
Miramar, des de l'inici de l'entrada en vigor del conveni
singular, per a hospitalització, consultes externes, realització de
prova diagnòstica, intervenció quirúrgica i més, fins a 30 de
juny de 2014.
Palma, a 9 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Quina valoració fa el conseller de Turisme i Esports sobre
les declaracions del president del Consell d'Eivissa sobre el
plantejament de tancar els party boats?
Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GP)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Party boats (I)
Té previst el conseller de Turisme i Esports prendre alguna
mesura sobre els party boats?
Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Considera que activitats com els party boats són
beneficioses per a l'entorn marítim de les Illes Balears?
Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (5)

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

Quin ha estat el nombre de nous usuaris que cada ajuntament
ha incorporat al Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta
intensitat?

Integrants del Consell assessor de turisme
Relació de persones, amb l'especificació de l'entitat a la qual
representen, que formen part del Consell assessor de turisme de
les Illes Balears.
Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (6)

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

Quina ha estat el nombre de personal que cada ajuntament
ha incorporat al Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta
intensitat?

Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (3)
Quina ha estat l'aportació econòmica que ha destinat la
Conselleria de Família i Serveis Socials a cada municipi balear
per desenvolupar el Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta
intensitat?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
GZ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (7)

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

Quin ha estat el nombre de noves contractacions de personal
que cada ajuntament ha destinat al desenvolupament del
Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (4)
Quina ha estat la despesa que cada ajuntament ha hagut
d'assumir per desenvolupar el Programa Servei d'ajuda a
domicili d'alta intensitat?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

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

Quin és el nombre de persones de les Illes Balears amb
dependència moderada que no es podran incorporar al sistema
de dependència fins el 2015?
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Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HB)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HE)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (10)
Hi ha hagut algun ajuntament que hagi fet més hores de les
conveniades en el Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta
intensitat?

Població balear potencialment dependent
Quin és el nombre de població balear potencialment
dependent?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HF)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (1)
Ha finalitzat l'experiència pilot del Programa Servei d'ajuda
a domicili d'alta intensitat?

Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (8)
Quin ha estat el nombre d'hores que ha ofert cada
ajuntament a les persones amb dependència mitjançant el
Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HD)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (9)
Quins ajuntaments han vist reduïda la subvenció prevista en
el conveni signat per desenvolupar el Programa Servei d'ajuda
a domicili d'alta intensitat?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HG)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (2)
Quins municipis han subscrit el conveni del programa pilot
anomenat Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

HK)
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.

Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (11)

Servei d'ajuda a domicili ajuntaments

Quins han estat els municipis que han ofert el programa pilot
Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat de manera gratuïta?

Quin és el preu mitjà per hora del Servei d'ajuda a domicili
dels serveis municipals que ofereixen els ajuntaments als
usuaris del seu municipi?

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

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

HL)
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.

Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (12)
Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (14)
Finalitzat el programa pilot Servei d'ajuda a domicili d'alta
intensitat, quines previsions fa la Conselleria de Família i
Serveis Socials sobre el nombre d'usuaris que utilitzaran aquesta
prestació de la dependència?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Quin serà el preu mitjà per hora del Servei d'ajuda a domicili
d'alta intensitat que hauran de pagar els usuaris balears per rebre
aquesta prestació?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

HM)
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.

Programa Servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat (13)

Majors de 80 anys dependents a l'espera de plaça residencial

A partir del mes de juliol, quan el Servei d'ajuda a domicili
d'alta intensitat passi a formar part de les prestacions de
dependència, quins criteris per calcular el copagament d'aquesta
prestació s'aplicaran als usuaris d'aquest servei?

Quin és el nombre de persones amb dependència majors de
80 anys que en aquests moments esperen una plaça residencial
o concertada a l'illa de Mallorca, a l'illa de Menorca, a l'illa
d'Eivissa i a l'illa de Formentera?

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HN)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Majors amb gran dependència menors de 80 anys l'espera de
plaça residencial
Quin és el nombre de persones amb gran dependència
menors de 80 anys que en aquests moments esperen una plaça
residencial o concertada a l'illa de Mallorca, a l'illa de Menorca,
a l'illa d'Eivissa i a l'illa de Formentera?
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
Nombre de persones que han vist reduïda l'ajuda per
dependència
Quantes persones amb una ajuda econòmica de la
dependència han vist reduïda aquesta ajuda en virtut 'haver-se
rebaixat el seu grau de dependència?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HO)
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.
Persones que han vist reduït el seu grau de dependència
reconegut des de l'any 2012
Quantes persones han vist reduït el seu grau de dependència
reconegut des de l'any 2012?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HP)
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.
Reducció de la despesa del Govern en aplicació de les noves
valoracions realitzades des de l'any 2012
Quina ha estat la reducció de la despesa del Govern en
aplicació de les noves valoracions realitzades des del 2012?

HR)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Tasques de la Guàrdia Civil a Cabrera
Arran del conveni signat recentment amb el Ministeri de
l'Interior, quines són concretament les tasques de vigilància que
desenvolupa la Guàrdia Civil al Parc Nacional de Cabrera,
referides estrictament a vigilància mediambiental, i quin és el
nivell i els instruments de coordinació amb els agents de Medi
Ambient dependents del Govern?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
HS)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
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.
Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 11
de juliol
Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 11 de juliol de 2014?
Palma, a 14 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.
3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
Ordre de Publicació
HQ)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

RGE núm. 7129/14, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peticions
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del Govern als pressuposts generals de l'Estat per a 2015.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7130/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova llei de
finances de les Illes Balears. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

Nova llei de finances de les Illes Balears
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, quin és el
protagonisme del Parlament, en el marc de la nova llei de
finances de les Illes Balears?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

RGE núm. 7131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de
finançament dels consells insulars. (Mesa de 15 de juliol de
2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
RGE núm. 7132/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit
pactat per a 2015. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7133/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou règim
especial per a les Illes Balears. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a inversions
estatutàries. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7135/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a millorar el finançament de les Illes Balears. (Mesa de 15 de
juliol de 2014).
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

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 amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Llei de finançament dels consells insulars
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, creu que la llei de
finançament dels consells insulars solucionarà els problemes de
finançament d'aquestes institucions?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

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

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears, la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Peticions del Govern als pressuposts generals de l'Estat per a
2015

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 amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Dèficit pactat per a 2015
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, creu que amb el
dèficit que han pactat per a 2015 podran garantir unes
prestacions en sanitat, en educació i socials adequades?

Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, quines són les
peticions del Govern de les Illes Balears al Govern de l'Estat,
cara als pressuposts generals de l'Estat de l'any 2015?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
El diputat:
Xico Tarrés i Marí.

Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

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

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 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 amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Nou règim especial per a les Illes Balears
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, quines són els motius
reals que provoquen que el Govern de les Illes Balears, a dia
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d'avui, encara no hagi presentat el nou règim especial per a les
Illes Balears?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
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Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 15 de juliol
de 2014).
RGE núm. 6718/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
centres educatius concertats (IV), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 15 de juliol
de 2014).

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
F)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears, la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant
Ple.
Inversions estatutàries
Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts, en tres anys de govern
del PP no han arribat inversions estatutàries, què pensa fer?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
G)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears,
la pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
Millorar el finançament de les Illes Balears
Què ha fet el Sr. President per millorat el finançament de les
Illes Balears?
Palma, a 11 de juliol de 2014.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

RGE núm. 7045/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a votacions del
projecte TIL, a contestar davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7075/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a comportaments incívics a Magaluf, a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7076/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a productes turístics impulsats a Magaluf, a contestar davant
la Comissió de Turisme (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7077/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a inversions fetes a Magaluf, a contestar davant la Comissió
de Turisme (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7078/14, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a mesures per evitar pràctiques denigrants a Magaluf, a
contestar davant la Comissió de Turisme (Mesa de 15 de juliol
de 2014).
RGE núm. 7079/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
producte turístic dels party boats (I), a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7080/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
producte turístic dels party boats (II), a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7081/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
producte turístic dels party boats (III), a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 15 de juliol de 2014).

Ordre de Publicació
RGE núm. 6713/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
centres educatius concertats, a contestar davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6714/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
centres educatius concertats (II), a contestar davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports (Mesa de 15 de juliol
de 2014).
RGE núm. 6715/14, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a deute amb els
centres educatius concertats (III), a contestar davant la

RGE núm. 7082/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
producte turístic dels party boats (IV), a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7083/14, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
producte turístic dels party boats (V), a contestar davant la
Comissió de Turisme (Mesa de 15 de juliol de 2014).
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)

D)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

Deute amb els centres educatius concertats

Deute amb els centres educatius concertats (IV)

Quin és el deute total i detallat per conceptes del Govern de
les Illes Balears amb els titulars dels centres educatius
concertats de les Illes Balears?

Quin és el pla i el calendari de pagaments del deute del
Govern de les Illes Balears amb els titulars dels centres
educatius de les Illes Balears?

Palma, a 30 de juny de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 30 de juny de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)

E)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

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

Deute amb els centres educatius concertats (II)
Quin és el deute total i detallat per conceptes del Govern de
les Illes Balears amb els mestres i professors dels centres
educatius concertats de les Illes Balears?

És cert o no que, segons algunes denúncies públiques, la
Conselleria d'Educació va solAlicitar durant els mesos de maig
i juny els noms i llinatges dels professors que van votar en
contra del projecte de TIL del seu centre?

Palma, a 30 de juny de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Palma, a 9 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)

F)

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la consellera d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

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.
Comportaments incívics a Magaluf

Deute amb els centres educatius concertats (III)
Quin és el pla i el calendari de pagaments del deute del
Govern de les Illes Balears amb els mestres i professors dels
centres educatius de les Illes Balears?
Palma, a 30 de juny de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

Quina valoració fa dels comportaments incívics (felAlacions
a canvi de beguda) a Magaluf aquest juliol?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
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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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

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

Productes turístics impulsats a Magaluf

Producte turístics dels party boats (I)

Quins productes turístics ha impulsat des de la Conselleria
de Turisme a la zona de Magaluf?

Quina opinió té el conseller de Turisme i Esports sobre el
producte turístic dels party boats?

Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

H)

K)

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

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

Inversions fetes a Magaluf

Producte turístics dels party boats (II)

Quina valoració fa que, precisament des del Consorci de la
borsa de places turístiques s'hagin realitzat inversions a Magaluf
i en canvi el que ha passat aquest estiu va en la direcció de
turisme massificat i de baix poder adquisitiu?

Quines mesures s'han fet des de la Conselleria de Turisme
i Esports sobre la seguretat dels party boats?
Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Mesures per evitar pràctiques denigrants a Magaluf
Quines mesures ha proposat per atacar les pràctiques
denigrants que han estat d'actualitat aquest juliol a Magaluf?
Palma, a 7 de juliol de 2014.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

L)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Producte turístics dels party boats (III)
S'han pres algunes mesures des de la Conselleria de Turisme
i Esports per millorar la imatge que s'ha donat les darreres
setmanes a mitjans de països com Alemanya i Regne Unit,
emissors de turisme a les Illes Balears?
Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

M)

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.

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

Producte turístics dels party boats (IV)
Exposició de motius
Quines valoracions o quins estudis s'han fet des de la
Conselleria de Turisme i Esports sobre les declaracions del
president del Consell d'Eivissa on plantejava el tancament dels
party boats?
Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
N)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.
Producte turístics dels party boats (V)
Quines conseqüències creu que tenen activitats com els
party boats sobre l'entorn marítim de les Illes Balears?
Palma, a 10 de juliol de 2014.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT PLE

Més d'una vegada s'ha parlat en aquest parlament de la feina
que fa el Govern i més concretament de la que fa la Conselleria
d'Hisenda.
En més d'una ocasió s'ha pogut comprovar que quan se
suposava que s'estava fent feina, en realitat no es feia res.
Aquesta inactivitat, aquesta deixadesa de funcions ha tingut
conseqüències molt negatives per a les nostres illes i més
concretament pel que fa a les inversions de l'Estat a la nostra
comunitat autònoma.
L'insuficient grau de reivindicació i d'exigència d'aquest
govern front el Govern del Sr. Rajoy, ha posat en evidència una
realitat, que no és altra que la progressiva reducció de la
inversió de l'Estat a les nostres Illes.
I en aquest marc de menyspreu del Govern de l'Estat cap el
Govern de les Illes Balears, mereix capítol a part el greu tema
de les inversions estatutàries.
Durant aquesta legislatura s'ha vulnerat, per part del Govern
d'Espanya i de les Illes Balears, la disposició transitòria novena,
d'inversions de l'Estat del nostre Estatut d'Autonomia.
La nostra comunitat autònoma es troba a la cua en matèria
d'inversions de l'Estat, i d'aquesta situació, d'aquesta realitat és
directament corresponsable el Govern de les Illes Balears.
Per tot això el Grup Parlamentari Socialista, presenta la
següent
Proposició no de llei

Ordre de Publicació
RGE núm. 7106/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions estatutàries. (Mesa de 15 de juliol de
2014).

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a emprendre les accions polítiques i jurídiques
necessàries per tal de garantir el compliment de l'Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears pel que fa a les inversions
estatutàries.

RGE núm. 7107/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistema de finançament de les comunitats autònomes.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).

Palma, a 9 de juliol de 2014.
El diputat:
Joan Boned i Roig.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
B)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple.
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Sistema de finançament de les comunitats autònomes
Atès que per a 2014 estan fixades la revisió i l'aprovació del
nou sistema de finançament de les comunitats autònomes.
Atesa la importància d’aquesta revisió del model, ja que
hauria de permetre seguir avançant en la millora d’un sistema de
finançament que doni compliment al principi d’ordinalitat,
aporti major seguretat als ingressos evitant la dependència de
futures liquidacions i guanyi en una major descentralització dels
ingressos mentre es garanteix el finançament en condicions
d’igualtat entre totes les comunitats autònomes dels serveis
fonamentals de sanitat, educació i benestar social.
Donades les reiterades declaracions del president Bauzá en
les quals afirmava que les Illes Balears lideraven la configuració
d’aliances amb altres comunitats autònomes per tal de fer un
front comú davant les negociacions establertes per un nou
sistema de finançament de les comunitats autònomes, unes
afirmacions que, cal recordar, es van reiterar en la reunió que es
produí amb els presidents valencià i murcià on tots varen
reclamar un nou sistema de finançament.
Vist el contingut de la iniciativa de la proposició no de llei
803/2014, presentada pel Partit Popular, on afirmava literalment
“hem de destacar l’esforç del Govern de les Illes Balears, i en
especial, del seu president, en tot el que es refereix a la
reivindicació d’una reforma del sistema de finançament
autonòmic, qüestió que ha liderat dintre del Consell de Política
Fiscal i Financera, en reunions amb el Govern central i entre la
resta de comunitats autònomes.”
Atès que en la darrera reunió del Consell de Política Fiscal
i Financera realitzada el passat mes de juny, el ministre
Montoro afirmà que no es complirà el compromís d’aprovar un
nou sistema de finançament de les comunitats autònomes en
aquesta legislatura, fet que evidencia tant l’incompliment dels
compromisos del Govern d’Espanya com la poca capacitat
d’incidència del Govern Bauzá alhora de fixar les prioritats i els
criteris en matèria de finançament autonòmic.
Atès que a dia d’avui, el Govern d’Espanya ni tan sols ha
publicat les balances fiscals tal com s’hi comprometé el mateix
ministre Montoro.
Per tot açò el Grup Parlamentari Socialista presenta la
següent
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3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
d’Espanya a fer públiques les balances fiscals, alhora que li
recorda que ja hauria d’haver-les publicat el passat mes de març
tal com s’hi comprometé.
Palma, a 10 de juliol de 2014.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI
DAVANT COMISSIÓ
Ordre de Publicació
RGE núm. 6736/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a creació del cos d'auxiliars de conversa de les Illes
Balears, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6737/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a organització d'actes institucionals per commemorar
els efectes de la Guerra de Successió i dels Decrets de Nova
Planta a Mallorca, Eivissa i Formentera, amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6831/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a per abolir les figures de l'aforament i la inviolabilitat del dret
civil i penal, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6844/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a suport als familiars de les víctimes de la repressió
franquista, amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6927/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a fons d'accessibilitat de ports, amb tramitació davant la
Comissió de Turisme. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 6987/14, del Grup Parlamentari MÉS, relativa
a la vigència dels jutjats de pau en el sistema judicial actual,
amb tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals
i Generals. (Mesa de 15 de juliol de 2014).

Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja les declaracions
del ministre Montoro i li exigeix que faci tots els esforços per
garantir l’aprovació d’un nou sistema de finançament de les
comunitats autònomes en el 2014.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Conseller
d’Hisenda i Pressuposts del Govern de les Illes Balears a
rebutjar, en el proper Consell de Política Fiscal i Financera que
es reunirà a finals del mes de juliol, les afirmacions del ministre
Montoro i a exigir-li l’aprovació d’un nou sistema de
finançament que compleixi amb la resolució adoptada per
aquest parlament dia 4 de febrer de 2014.

RGE núm. 7087/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a reobertura de la planta embotelladora de Coca-Cola
a Mallorca, amb tramitació davant la Comissió d'Economia.
(Mesa de 15 de juliol de 2014).
RGE núm. 7088/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a dotació d'una nova Escola Oficial d'Idiomes (EOI)
a Palma, amb tramitació davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports. (Mesa de 15 de juliol de 2014).
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RGE núm. 7105/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a "aules d'acollida i benvinguda", amb tramitació
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de
15 de juliol de 2014).
Palma, a 15 de juliol 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 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.

llengües dels nostres ciutadans i seria una eina bàsica en mans
del Govern de les Illes Balears, que en podria disposar de la
manera que fos més convenient.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a crear un cos d’auxiliars de conversa de les Illes
Balears que pugui constituir un suport actiu per al conjunt del
nostre sistema educatiu, i, molt especialment, per a la formació
lingüística a través de tota la vida.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar el pressupost necessari per fer possible la
creació de l’esmentat cos d’auxiliars de conversa de les Illes
Balears.

Creació del cos d’auxiliars de conversa de les Illes Balears
Palma, a 27 de juny de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

Exposició de motius
Les Illes Balears constitueixen una comunitat autònoma que
viu fonamentalment de la indústria turística. El turisme ha
canviat radicalment, durant l’últim mig segle, la fesomia del
nostre país i l’estructura bàsica de la nostra economia. El
desenvolupament econòmic de les Balears ha pivotat
fonamentalment al voltant del turisme.

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

La procedència del turisme de les Illes Balears és molt
diversa. Tenim turisme interior, procedent de la resta de
territoris de parla catalana, tenim també un potent turisme
espanyol i un turisme procedent de diversos països d’Europa
(Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia, països nòrdics). Cada
dia més, així mateix, ens visita turisme procedent dels països de
l’est d’Europa, d’Amèrica i d’altres llocs del món. El turisme
japonès i el xinès també fa anys que són presents entre nosaltres
i últimament s’ha desenvolupat amb força el turisme rus.

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

Tot plegat fa que cada dia sigui més necessari comptar amb
personal preparat en el coneixement de llengües diverses.
L’aprenentatge de llengües -i, per tant, el seu ensenyamentresulta un objectiu destacat entre els objectius educatius de les
Illes Balears.

Exposició de motius

Així mateix, l’aprenentatge de llengües forma part dels
objectius bàsics de l’Estratègia Europa 2020, que preveu que,
com a mínim, tots els ciutadans europeus hauran de dominar la
seva llengua materna i dues llengües més. Ha quedat enrere, idò,
l’etapa en què la immensa majoria dels ciutadans d’Europa eren
monolingües.
Un dels elements fonamentals en l’adquisició d’una llengua
és la possibilitat de poder parlar-la amb normalitat. I, en aquest
sentit, hi juguen un paper fonamental els auxiliars de conversa,
habitualment parlants nadius d’una llengua que es dediquen a
desenvolupar l’expressió oral de les persones que l’estan
aprenent, a través de les converses amb ells.
Existeix un cos d’auxiliars de conversa de l’Estat, que opera
a les comunitats autònomes, encara que aquestes comptin amb
competències exclusives en matèria d’educació. Així i tot un
cos propi d’auxiliars de conversa per a les Illes Balears
constituiria una eina imprescindible per millorar la formació en

Organització d’actes institucionals per commemorar els efectes
de la Guerra de Successió i dels Decrets de Nova Planta a
Mallorca, Eivissa i Formentera

La Guerra de Successió (1707-1715), que enfrontà els
pretendents Carles d’Àustria i Felip d’Anjou per a la successió
a la Corona d’Espanya suposà, amb la victòria del primer rei de
la casa de Borbó -Felip V- la pèrdua de les institucions
d’autogovern per a les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera.
Menorca no es va veure afectada pels efectes de la Guerra de
Successió a la resta de les Illes Balears perquè formava part, en
virtut de les disposicions del Tractat d’Utrecht (1713), de la
Corona Britànica.
La victòria de Felip V de Borbó suposà la pèrdua de les
institucions d’autogovern de les illes de Mallorca, Eivissa i
Formentera. Tenint en compte que aquestes tres illes balears
varen ser ocupades per les tropes castellanes durant el mes de
juliol de 1715, passà molt poc temps abans de la promulgació
del Decret de Nova Planta per a les nostres illes (28 de
novembre del mateix 1715).
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De l’entronització de Felip V i, amb ell, de la casa de Borbó
a la Corona d’Espanya en va sortir un estat fortament
centralitzat, construït d’acord amb el model francès, amb totes
les conseqüències que es deriven de la centralització.
Les principals fonts de riquesa de les Illes Balears (excepte
Menorca), que havien estat en mans de les institucions pròpies
d’autogovern, passaren a la Corona d’Espanya. En el cas
d’Eivissa i Formentera, les salines, principal font de riquesa
durant segles i segles, varen ser incautades pel rei i deixaren de
pertànyer al poble de les Pitiüses.
El Decret de Nova Planta, basat en la conquesta militar,
deixava les illes de Mallorca, Eivissa i Formentera sense cap
capacitat d’autogovern, i les supeditava a les decisions de la
corona espanyola.
L’any 2015 es compleixen els 300 anys de la pèrdua de les
nostres institucions històriques d’autogovern, de la nostra
capacitat de decisió per nosaltres mateixos i de la imposició per
part dels vencedors dels seus principals trets d’identitat, entre
els quals destacà la llengua. La llengua catalana, pròpia de les
Illes Balears, va passar a ser bandejada, i s’imposà en totes les
activitats públiques i oficials la llengua castellana.
Avui encara arrossegam les conseqüències dels Decrets de
Nova Planta i per tots aquests motius el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a organitzar actes solemnes de commemoració dels
300 anys de la pèrdua de la nostra identitat política i de la nostra
capacitat de decidir per a l’any 2015.
2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a organitzar activitats divulgatives per donar a
conèixer els efectes que va tenir sobre les illes de Mallorca,
Eivissa i Formentera la promulgació del Decret de Nova Planta
(1715).
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a dotar la Universitat de les Illes Balears dels
recursos necessaris per realitzar actes acadèmics
commemoratius dels 300 anys del Decret de Nova Planta, i per
facilitar-ne la divulgació al conjunt de la població del nostre
país.
4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a coordinar-se amb els consells insulars de
Mallorca, d’Eivissa i de Formentera per organitzar els actes de
commemoració dels 300 anys del Decret de Nova Planta.
5. El Parlament de les Illes Balears no reconeix la legitimitat
del Decret de Nova Planta i en reclama l'abolició i la
recuperació per part dels pobles de les Illes Balears de la plena
capacitat de decidir sobre el seu futur colAlectiu.
Palma, a 27 de juny de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
C)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Per abolir les figures de l'aforament i la inviolabilitat del dret
civil i penal
L'article 7 de la Declaració Universal de Drets Humans
estableix que tots els ciutadans "són iguals davant la llei i tenen
dret, sense cap distinció, a igual protecció per la llei". La
igualtat davant la llei, incorporada en múltiples pactes i acords
internacionals subscrits per l'Estat espanyol, és un principi de
dret que assegura que la llei s'aplicarà de la mateixa manera per
a tots els ciutadans.
Així ho recull també la Constitució Espanyola de 1978, a
l'article 14 sobre drets i llibertats, quan diu que: "Els espanyols
són iguals davant la llei, sense que pugui prevaler cap
discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o
qualsevol altra condició o circumstància personal o social”. Per
la seva banda l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
modificat l'any 2007, a l'article 13, estipula l'obligació de
promoure la llibertat i la igualtat de conformitat amb la
Declaració Universal, les normes europees i la Constitució
Espanyola.
D'acord amb l'esmentat, l'Estatut de Roma del Tribunal
Penal Internacional, que va entrar en vigor l'any 2002, estableix
que el càrrec oficial d'una persona, sigui cap d'estat o de govern,
membre d'un govern o d'un parlament, representant electe o
funcionari del govern, en cap cas no l'eximeix de responsabilitat
penal ni pot ser motiu per reduir la pena. També afirma, quant
a la tasca del Tribunal, que les immunitats i normes de
procediment especial que vagin lligades al càrrec oficial d'una
persona no seran un obstacle per a l'exercici competencial de
l'alt tribunal internacional.
Actualment, ni la figura de la inviolabilitat ni la de
l'aforament tenen un encaix acceptable en un sistema
democràtic, alhora que vulneren el principi d'igualtat i no
aporten cap garantia judicial.
Des d'aquest punt de vista la reforma de la Llei Orgànica del
Poder Judicial és inapropiada ja que amplia l'aplicació de la
figures anacròniques com l'aforament, que avui afecten els
presidents de governs, els seus ministres o consellers, diputats,
senadors i cúpula judicial. Concretament la reforma impulsada
pel Govern de l'Estat preveu que els reis o les reines que
abdiquin i els seus consorts, la o el consort del rei o de la reina,
i els prínceps d'Astúries siguin aforats davant el Tribunal
Suprem.
Per tot l'exposat, el Grup parlamentari MÉS presenta per al
debat i la votació la següent
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Proposició no de llei

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a eliminar la figura de l'aforament de la Llei Orgànica del Poder
Judicial i de la resta de l'ordenament jurídic.

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a donar tot el seu suport als familiars de les
víctimes de la repressió franquista, especialment en relació amb
les despeses dels familiars de les víctimes per tal de procedir a
les identificacions i al procés judicial corresponent, incloent
despeses per identificació per ADN, taxes judicials i d'altres que
se’n derivin.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a impulsar una reforma constitucional per tal de derogar el
principi d'inviolabilitat del rei contemplat a la Carta Magna.
Palma, a 1 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
D)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Suport als familiars de les víctimes de la repressió franquista
L’actuació duta a terme recentment al cementiri de Sant
Joan (Mallorca) a iniciativa dels familiars de les víctimes de la
repressió franquista i de l’Associació per a la Recuperació de la
Memòria Històrica de Mallorca, que ha permès la definitiva
localització de tres veïns de Maria de la Salut assassinats durant
la Guerra Civil per elements feixistes, així com la seva
exhumació i l'inici del procés davant els jutjats de Manacor,
comptant amb la colAlaboració de l’Ajuntament del municipi de
Sant Joan, esdevé una fita en els objectius de tota aquella gent
implicada en la recuperació de la memòria històrica, que no són
altres que reparació, veritat i justícia.
El cas de la fossa de Sant Joan ha de servir d’exemple i de
motivació a la resta d’administracions públiques de la nostra
comunitat autònoma per donar suport als familiars de les
víctimes i a les entitats ciutadanes que treballen en aquests
objectius, per tal d’anar permetent a les pròpies víctimes i als
seus familiars recuperar la dignitat i fer justícia, retrobar la
veritat i reparar el dany que s’ha incrementat en tants d’anys de
silenci entorn de les víctimes de la repressió franquista.
L’aprovació de la Llei de memòria històrica va ser una
primera passa en la línia que cal avançar ara, i lamentablement
ja du diversos anys paralitzada en la seva aplicació. Cal retornar
als objectius marcats per la llei, així com a desenvolupar-la a
través de l’acció de les administracions autonòmiques, insulars
i locals que tenen el deure moral de donar suport a les víctimes,
als seus familiars i a tota aquella xarxa cívica i social que els
dóna suport.
És amb aquests objectius que el Grup Parlamentari
Socialista presenta la següent

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a oferir el seu suport material i econòmic a totes
aquelles administracions públiques de les Illes Balears que
colAlaboren amb els familiars i les víctimes de la repressió
franquista a la nostra comunitat autònoma.
3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat, al Govern de les Illes Balears, així com a les
administracions insulars i locals a aplicar, a dotar de
finançament i a desenvolupar en tots els seus aspectes la
denominada Llei de memòria històrica, la Llei 52/2007, de 26
de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i
s'estableixen mesures en favor de les persones que van patir
persecució o violència durant la Guerra Civil i la dictadura.
4. El Parlament de les Illes Balears expressa la seva
solidaritat i el seu suport a les famílies de les víctimes de la
repressió franquista.
5. El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu
reconeixement a totes aquelles i aquells ciutadans de les Illes
Balears que van defensar els valors democràtics, i manifesta el
més absolut rebuig i condemna als militars colpistes de 1936 i
a la dictadura franquista.
Palma, a 2 de juliol de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
E)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Turisme.
Fons d'accessibilitat de ports
El passat dia 4 de juliol el Consell de Ministres va aprovar
la creació d’un fons estatal d'accessibilitat estatal que es
constituirà a partir de les aportacions del 50% dels ingressos
generats pels ports amb beneficis.
Cal recordar que a Balears hi ha 5 ports d'interès general:
Palma, Maó, Alcúdia, Eivissa i La Savina, que en conjunt són
els més rendibles de la xarxa de ports de tot l'Estat, amb un
benefici net el 2013 de més de 20 milions d'euros, i que aporten
al voltant del 10% el conjunt del sistema portuari estatal, que es
finança sobretot en base a taxes. Amb el nou fons, aquests ports
haurien d'aportar al sistema com a mínim la meitat, és a dir, 10
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milions d'euros, equivalent al pressupost de tota la resta de ports
de Balears, dependents de la CAIB.
Amb aquesta mesura i l’ampliació de les concessions
portuàries fins a 50 anys la nostra comunitat perd tota
possibilitat d’intervenir en la gestió dels ports de Balears que
depenen de l’administració central, quan un model “de sentit
comú” per gestionar aquests ports seria la cogestió, una opció
que permetria per una banda acabar amb la dicotomia i els
diferents models de gestió entre els ports dependents d'Autoritat
Portuària (estatal) i els de Ports de les Illes Balears
(autonòmic), i per una altra donar un millor servei i servir millor
als seus usuaris, que són molts, i fer que els ports segueixin sent
una peça clau de la nostra economia.
L'amenaça d'aquest fons només afegeix preocupació entre
els usuaris i les usuàries dels ports, ja que restar autonomia
financera (principi pel qual es regeixen avui dia els ports) pot
provocar que acabin pujant també les taxes als usuaris, i
òbviament oferir un pitjor servei que altres ports de la
Mediterrània que competeixen amb els nostres.
Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS presenta la següent
Proposició no de llei
- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat
a paralitzar la creació del Fons estatal d’accessibilitat i a
assegurar que els beneficis generats pels ports de les Illes
dependents de l’administració central es reinverteixin en la
millora dels serveis i les instalAlacions portuàries a Balears.
- El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que defensi davant l'administració central la
cogestió dels ports de titularitat estatal a les Illes Balears mentre
aquests no siguin transferits a la CAIB.
Palma, a 7 de juliol de 2014.
El diputat:
David Abril i Hervás.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
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de primera instància i instrucció. Els jutjats de pau assumeixen
competències de menys importància tant en l'ordre civil com en
el penal, però porten a terme una labor àgil i eficient en
qüestions com les reclamacions de petita quantia, les faltes lleus
del Codi Penal o les funcions que delega el Registre Civil. Així
mateix ofereixen un servei rellevant en matèria de cooperació
judicial atès que faciliten la comunicació dels altres
òrgans judicials amb els ciutadans residents en els municipis on
el jutjat de pau té la seu.
En definitiva, l'anunciada reforma de la justícia impulsada
pel govern del PP posa en perill la continuïtat dels jutjats de pau
de tot l'Estat espanyol, i amb ells la centralització i
l'allunyament dels registres civils de cada un dels jutjats, avui
presents a tots i cada un dels pobles i les capitals de tot l’estat.
D'aquest canvi privatitzador dels registres civils se'n deriven
conseqüències dramàtiques per als ciutadans ja que a partir de
l’entrada en vigor de la llei, els registres civils els durien els
registradors que, en el cas de Mallorca, per exemple, es troben
només a Inca, Manacor i Palma. Això implicarà que, per a
qualsevol tràmit de registre: naixements, defuncions, vida... els
ciutadans s’hauran de desplaçar als respectius llocs on els
correspongui i treure aquestes certificacions pagant les taxes
que, fins a dia d’avui, no existien perquè era un servei gratuït
dels jutjats de cada ciutat i poble. Val a dir que, sobretot, les
persones majors són les més afectades per aquesta decisió de
reestructuració de la justícia perquè ells són els que més sovint
necessites d’aquests serveis.
Per la seva part, l’Associació de Jutges de Pau de les Illes
Balears ha mostrat el seu desacord total amb l’aplicació
d’aquests canvis dins la justícia ja que, segons opinen, s’allunya
la justícia del ciutadà i desapareix la figura del jutge de Pau com
a mediador dels conflictes.
Per tot l'esmentat, el Grup Parlamentari MÉS presenta a
debat i votació la següent
Proposició no de llei
1. El Parlament de les Illes Balears rebutja la reforma
judicial impulsada pel Govern de l'Estat que privatitza,
centralitza i allunya la justícia dels ciutadans de les Illes
Balears.

F)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari MÉS presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes
Institucionals i Generals.
Sobre la vigència dels Jutjats de Pau en el sistema judicial
actual
La reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial aprovada
pel consell de ministres dia 4 d'abril de 2014 suposarà,
d'aprovar-se, la privatització del Registre Civil i el posterior
tancament dels jutjats de pau, fet aquest que comportarà un
allunyament del primer esglaó de la justícia cap al ciutadà.
L'eliminació dels jutjats de pau suposa privar el ciutadà de
la proximitat que representa el primer esglaó de la justícia a
l'Estat espanyol i a les Illes Balears. Els jutjats de pau són
òrgans unipersonals ubicats en els municipis on no hi ha jutjat

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l'Estat
a mantenir la figura i les funcions dels jutjats de pau en el
sistema judicial actual, així com a respectar i potenciar la
implantació dels jutjats de pau existents a les Illes Balears
Palma, a 8 de juliol de 2014.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

10434

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

estudis de cara al proper curs, amb tot el que això implica de
dificultats per dur-ne a terme una gestió adequada.

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

Durant el curs 2013-14, l’EOI de Palma ha comptat amb
aproximadament vuit mil alumnes oficials. Per al pròxim curs
(2014-15), hi ha 5.000 noves preinscripcions de persones que
han solAlicitat la seva inscripció com a alumnes oficials
d’aquesta EOI.

Reobertura de la planta embotelladora de Coca-Cola a Mallorca
L’Audiència Nacional declarà el passat mes de juny nuls els
acomiadaments de 821 treballadors de l’embotelladora de
Coca-Cola a Espanya, entre els quals es troben els treballadors
de Mallorca i Menorca. A la Sentència de l’Audiència Nacional
s’obliga l’empresa a readmetre els treballadors acomiadats de
les plantes avui tancades i per tant els treballadors afectats a
Mallorca.
Així, per fer possible el compliment de la sentència és
obligat que l’empresa torni obrir i posar en funcionament
l’embotelladora tancada a Mallorca.
Atès el suport donat per tots els grups parlamentaris als
treballadors afectats pel tancament i acomiadats, davant la nova
situació que s’obre amb l'esmentada sentència demanem al
Govern de les Illes Balears que es comprometi activament a
favor dels treballadors i per la reobertura de l’empresa a
Mallorca, fent possible el compliment de la sentència.
Per aquest motius el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent
Proposició no de llei
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a un compromís actiu per fer efectiu el compliment de
la Sentència de l’Audiència Nacional, que obliga l’empresa a
readmetre els treballadors acomiadats de la planta
embotelladora de Coca-Cola a Mallorca i Menorca, i per aquest
motiu establirà des del diàleg amb sindicats i treballadors les
accions necessàries per garantir la reobertura de la planta a
Mallorca i els llocs de feina destruïts a Mallorca i Menorca.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A aquests 5.000 alumnes hem de sumar l’increment
previsible de l’alumnat que cursa estudis d’idiomes per lliure (al
llarg del curs 2013-14 n’hi havia al voltant de 3.000). Si
l’increment és paralAlel al d’alumnat que s’hi matricularà amb
la modalitat d’alumne oficial, aquesta xifra se suposa que
quedarà clarament desbordada.
Així mateix, l’EOI de Palma compta amb 2.000 alumnes
d’EOI per al professorat de secundària, a més dels cursos del
SOIB i del programa "That’s English".
Actualment, l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma es troba
disseminada en cinc seus diferents: la seu de l’EOI pròpiament
dita, l’IES Arxiduc Lluís Salvador, l’IES Antoni Maura, el
Liceu Francès i el Liceu Alemany.
Amb el nou alumnat, com a mínim, s’haurà de fer una
ampliació a dues noves seus: l’IES Ses Estacions i l’IES Sa
Riera. Amb aquesta ampliació, l’EOI de Palma passarà a
comptar amb set seus diferents.
En moltes ocasions, especialment pel que fa referència a la
seu pròpia de l’EOI, les aules són excessivament petites per a
les ràtios d’alumnes per a l’Escola Oficial d’Idiomes (36
alumnes per als cursos bàsic i intermedi, i 30 alumnes per a la
resta dels cursos).
El fet d’haver d’ocupar espais a tota una sèrie d’instituts, a
més a més, provoca dificultats notables, a nivell d’organització
i d’infraestructures, als centres de secundària afectats.
A aquestes dificultats s’afegeixen les dificultats pel que fa
als mitjans necessaris per impartir docència a l’Escola Oficial
d’Idiomes, tant pel que fa referència a mitjans digitals, com a
mitjans materials com ara el mobiliari necessari per dur a terme
l’activitat lectiva.
Per tots aquests motius el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
H)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
Dotació d’una nova Escola Oficial d'Idiomes (EOI) a Palma
Exposició de motius
L’Escola Oficial d’Idiomes de Palma va camí de ser la més
gran de tot l’Estat, tenint en compte les solAlicituds per cursar-hi

1. El Parlament de les Illes Balears, tenint en compte la
saturació de l’Escola Oficial d’Idiomes de Palma i la demanda
creixent de formació en el coneixement de llengües, insta el
Govern de les Illes Balears a crear una nova Escola Oficial
d’Idiomes a Palma, tot realitzant un projecte per dur-la a terme
i realitzant-ne l’execució.
2. El Parlament de les Illes Balears, mentre es du a terme
l’execució de la nova Escola Oficial d’Idiomes de Palma, insta
el Govern de les Illes Balears a solucionar els problemes de
professorat, de material didàctic (mitjans electrònics, digitals,
informàtics…) i de mobiliari que pateix l’EOI.
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Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.
I)
D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació
i Esports.
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A diversos països amb un contingent important d’alumnat
nouvingut, existeixen programes per a l’acollida dels estudiants.
A Bèlgica, a determinats països nòrdics o a Suïssa, els
estudiants estan tot un curs en programes d’incorporació als
seus respectius sistemes educatius.
L’objectiu d’aquests programes és aconseguir que l’alumnat
nouvingut pugui participar amb normalitat del nostre sistema
educatiu, fet que, en el nostre cas, passa pel coneixement del
català i del castellà, i per una informació detallada sobre el
funcionament del sistema a la nostra part del món.
Per totes aquestes raons, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent
Proposició no de llei

"Aules d'acollida i benvinguda"
Exposició de motius
Les Illes Balears són la comunitat autònoma amb un
percentatge més elevat d’alumnes nouvinguts, per sobre d’altres
comunitats receptores d’alumnat d’altres llocs del món. Dins les
Illes Balears, Eivissa i Formentera, així com les zones
costaneres de Mallorca, destaquen poderosament, i, en molts
casos, superen el 20% d’alumnat nouvingut. En qualsevol cas,
al conjunt de les Illes Balears, l’índex d’alumnat nouvingut
supera el 15%.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a establir una xarxa d’aules d’acollida per a tot
l’alumnat que, procedent d’altres països del món, s’incorpori al
nostre sistema educatiu, a fi i efecte de facilitar-los la
participació en igualtat de condicions amb la resta d’alumnes de
la nostra comunitat autònoma.
Palma, a 8 de juliol de 2014.
La diputada:
Esperança Marí i Mayans.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

En moltes ocasions, l’arribada a les Illes Balears no
coincideix amb el començament del curs, de manera que es
produeix incorporació d’alumnes al llarg de tot el curs
acadèmic. Això genera dificultats tant per a l’alumnat de nova
incorporació com per al professorat que ha de fer les
adaptacions necessàries per tal d’acollir aquests alumnes.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
Ordre de Publicació

Així mateix, una part dels alumnes nouvinguts a la
comunitat autònoma de les Illes Balears procedeixen de llocs
del món on no es parla cap de les dues llengües oficials de les
nostres illes, de manera que desconeixen tant el català com el
castellà.

A)

En el cas de l’alumnat procedent d’àrees on es parla castellà,
de vegades la incorporació sociolingüística a les Illes Balears
encara els resulta més difícil, a causa de la manca d’informació,
de vegades, sobre el mer fet de l’existència de la llengua
catalana, oficial i pròpia de les Illes Balears i de la consideració
que el castellà els és suficient per a la vida quotidiana dins la
nostra societat.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller d'Economia
i Competitivitat, davant la Comissió d'Assumptes Socials i
Drets Humans, per tal d'informar sobre el Pla d'Ocupació de les
Illes Balears 2014-2017.

A banda de les dificultats per qüestió de llengua, els alumnes
nouvinguts també es troben sovint amb un sistema educatiu
substancialment diferent del dels països d’origen, amb uns
programes diferents i, sobretot, amb unes maneres de fer i
d’entendre el procés d’ensenyament-aprenentatge no
concordants. Això els suposa dificultats afegides en el seu
procés de formació.

RGE núm. 6707/14, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat, sobre el Pla d'Ocupació de les
Illes Balears 2014-2017.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

10436

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014
Ordre de Publicació

la protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona
embarassada.

B)
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RGE núm. 7055/14, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de
Turisme i Esports, sobre els darrers esdeveniments en relació
amb la imatge turística de les Illes Balears i el model turístic.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, conformement amb l'article 46 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Presidència del Parlament recapti la
compareixença urgent del Sr. Conseller de Turisme i Esports,
davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre els
darrers esdeveniments en relació amb la imatge turística de les
Illes Balears i el model turístic.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)

Ordre de Publicació
E)
RGE núm. 7109/14, d'una cinquena part dels diputats de la
cambra pertanyents al Grup parlamentari Socialista, relatiu a
solAlicitud de compareixença de la Sra. Consellera de Família
i Serveis Socials, sobre el projecte de llei per la protecció de la
vida del concebut i dels drets de la dona embarassada.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Família i
Serveis Socials, davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets
Humans, per tal d'informar sobre el projecte de llei per la
protecció de la vida del concebut i dels drets de la dona
embarassada.

RGE núm. 7084/14, d'una cinquena part dels diputats de la
cambra pertanyents al Grup Parlamentari Socialista, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, sobre les mesures que ha pres o pensa prendre el
Govern de les Illes Balears per respondre als fets que han
provocat la mala imatge de les Illes a causa d'uns productes
turístics que promocionen les drogues, l'alcohol i el sexe a les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Turisme i
Esports, davant la Comissió de Turisme, per tal d'informar sobre
les mesures que ha pres o pensa prendre el Govern de les Illes
Balears per respondre als fets que han provocat la mala imatge
de les Illes a causa d'uns productes turístics que promocionen
les drogues, l'alcohol i el sexe a les Illes Balears.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
D)
RGE núm. 7108/14, d'una cinquena part dels diputats de la
cambra pertanyents al Grup parlamentari Socialista, relatiu a
solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de Salut, sobre
el projecte de llei per la protecció de la vida del concebut i dels
drets de la dona embarassada.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Salut, davant la
Comissió de Salut, per tal d'informar sobre el projecte de llei per

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
RGE núm. 7128/14, d'una cinquena part dels diputats de la
cambra pertanyents al Grup parlamentari Socialista, relatiu a
solAlicitud de compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
sobre el pla d'estiu al Servei de Salut i la seva repercussió a
l'activitat assistencial.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, conformement amb l'article 183 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita la compareixença urgent del Sr. Conseller de Salut,
davant la Comissió de Salut, per tal d'informar sobre el pla
d'estiu al Servei de Salut i la seva repercussió a l'activitat
assistencial.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
G)
RGE núm. 7126/14, del Grup parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra,
sobre la gestió en relació amb el nou model de finançament de
les comunitats autònomes i de les inversions de l'Estat a les
Illes Balears.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, conformement amb els articles 184 i 100
del Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat,
mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa i/o la Junta de
Portaveus acordin la compareixença urgent del Sr. President del
Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, per tal
d'informar i retre comptes de la seva gestió sobre el nou model
de finançament de les comunitats autònomes i de les inversions
de l'Estat a les Illes Balears; i acorda d'elevar-lo a l’estudi de la
Junta de Portaveus i, un cop oïda aquesta, fer-ne el
pronunciament.
La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’ha adoptat acord negatiu; en
conseqüència, la Mesa, sent que s'hi troba present, acorda deixar
aquest escrit sense efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ
Ordre de Publicació
A)

Manteniment de les interpelAlacions 1876/14, 2545/14,
4466/14, 5736/14, 5737/14 i 5738/14, del Grup Parlamentari
MÉS per al proper període de sessions.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7053/14,
del Grup Parlamentari MÉS, i, conformement amb l'establert
per l'article 159.4 del Reglament de la cambra, acorda el
manteniment de totes les interpelAlacions presentades per aquest
grup per al proper període de sessions, que són les següents:
• RGE núm. 1876/14, relativa a model de finançament
autonòmic.
• RGE núm. 2545/14, relativa a polítiques en matèria de lluita
contra la corrupció.
• RGE núm. 4466/14, relativa a política industrial.
• RGE núm. 5736/14, relativa a política general sobre
autonomia fiscal.
• RGE núm. 5737/14, relativa a política general sobre recerca
i innovació.
• RGE núm. 5738/14, relativa a política general sobre jocs i
casinos.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)

SolAlicitud de convocatòria d'una sessió de la Diputació
Permanent per tal de debatre l'acord de convocatòria de sessió
extraordinària del Ple de la cambra, amb un concret ordre del
dia (RGE núm. 7136/14).
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, conformement amb l'establert als articles
66.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l'Estatut d'Autonomia
de les Illes Balears, admet a tràmit l'escrit esmentat, presentat
per 18 diputats del Grup Parlamentari Socialista, de solAlicitud
d'una sessió de la Diputació Permanent per tal de debatre l'acord
de convocatòria de sessió plenària extraordinària del Ple de la
cambra amb l'ordre del dia següent:
I. Preguntes (publicades en aquest BOPIB):
• RGE núm. 7129/12, de l'Hble. Sr. Diputat Xico Tarrés i
Marí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a peticions
del Govern als pressuposts generals de l'Estat per a 2015.
• RGE núm. 7130/14, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nova llei
de finances de les Illes Balears.
• RGE núm. 7131/14, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llei de
finançament dels consells insulars.
• RGE núm. 7132/14, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a dèficit
pactat per a 2015.
• RGE núm. 7133/14, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a nou règim
especial per a les Illes Balears.
• RGE núm. 7134/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
inversions estatutàries.
• RGE núm. 7135/14, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a millorar el finançament de les Illes Balears.
II. InterpelAlació RGE núm. 6735/14, relativa a política general
en matèria de finançament (publicada en aquest BOPIB).
III. Compareixença del president del Govern RGE núm.
7126/14, sobre la gestió en relació amb el nou model de
finançament de les comunitats autònomes i de les inversions de
l'Estat a les Illes Balears (publicada en aquest BOPIB).
IV. Proposicions no de llei (publicades en aquest BOPIB):
• RGE núm. 7107/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a sistema de finançament de les comunitats
autònomes.
• RGE núm. 7106/14, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a inversions estatutàries
Consegüentment, la Mesa acorda de sotmetre amb caràcter
immediat a la consideració de la Junta de Portaveus -en el si de
la qual s'hi pronunciarà igualment la Mesa, constituïda com a
tal- la fixació de l'ordre del dia de la sessió de la Diputació
Permanent que n'ha de resoldre.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
Habilitació dels dilluns i els dissabtes als efectes de la
tramitació del Projecte de llei RGE núm. 7062/14, de finances
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 6390/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7046/14,
del Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa a l'obertura dels
menjadors escolars durant l'estiu, publicada al BOPIB núm.
156, de 20 de juny d'enguany.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, oïda la Junta de
Portaveus i constituïda com a tal en la sessió d'aquesta de dia 15
de juliol de 2014, acorda d'habilitar els dilluns i els dissabtes als
efectes de la tramitació del projecte de llei esmentat, publicat en
aquest BOPIB.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
G)
Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de
les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 7136/14.

Ordre de Publicació
D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició
no de llei RGE núm. 6455/14.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7048/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i, conformement amb
l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra i a
la resolució de Presidència reguladora de l’aplicació del
procediment d’urgència a les iniciatives no legislatives, acorda
que la proposició no de llei esmentada, relativa a privatització
d'Aena (BOPIB núm. 158, de 2 de juliol d'enguany), es tramiti
per aquest procediment.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
Tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts de
la Proposició no de llei RGE 3911/13.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
15 de juliol de 2014, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 7054/14,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta que la
proposició no de llei esmentada (BOPIB núm. 96, de 26 d'abril
de 2013), relativa a lluita contra els defraudadors, es tramiti
davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 15 de juliol de 2014, i en relació amb l'escrit
esmentat, presentat per 18 diputats del Grup Parlamentari
Socialista (publicat en aquest BOPIB), s'ha manifestat d'acord
amb l'ordre del dia següent per a la sessió de la Diputació
Permanent, i se n'ha previst com a data de celebració la de dia
23 de juliol de 2014, a les 10.00 hores, tot tenint en compte
l'acord negatiu adoptat en relació amb la solAlicitud de
compareixença RGE núm. 7126/14:
I. Adopció d’acord, si escau, sobre convocatòria de sessió
plenària extraordinària, solAlicitada per 18 diputats del Grup
Parlamentari Socialista, mitjançant l’escrit RGE núm.
7136/14.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 15 de juliol de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

BOPIB núm. 160 - 18 de juliol de 2014

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 159, d'11 de jul8iol de
2014.
- Pàg. 10218 i 10230. Informació, apartat B)
On diu: Ajornament de les preguntes (...) RGE núm. 2691/14 a
2693/14 i 1695/14 a 2702/14.
Hi ha de dir: Ajornament de les preguntes (...) RGE núm.
2691/14 a 2693/14 i 2695/14 a 2702/14.
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