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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de desembre de 2014, d'acord amb el que disposa l'article
117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte
de Llei RGE núm. 11899/14, pel qual es regula el consum
cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament
tecnològic, i s'estableixen mesures tributàries.

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
que, en aplicació de l'article 98.1 del Reglament del Parlament
de les Illes Balears, finalitzarà dia 26 de gener de 2015, sense
possibilitat d'ampliació. Aquestes esmenes es tramitaran
davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports.

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, la Mesa  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.

Palma, a 23 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 19 de
desembre de 2014, adoptà, entre d'altres, el següent acord:

21. Acord d'aprovació del Projecte de llei pel qual es
regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic
i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures
tributàries.

1. L'article 117 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
estableix que els projectes de llei tramesos pel Govern de les
Illes Balears han d'anar acompanyats d'una exposició de motius,
dels antecedents necessaris i dels informes i la documentació
preceptiva d'acord amb la llei, perquè hom s'hi pugui
pronunciar. A més, han d'incloure una avaluació de la legislació
precedent i la seva incidència efectiva.

Des de la Direcció General d'Educació i Cultura s'ha tramitat
l'expedient d'elaboració de l'Avantprojecte de llei pel qual es
regula el consum cultural i el mecenatge cultural, tecnològic,
científic i de desenvolupament tecnològic, i s'estableixen
mesures tributàries; expedient en el qual consta la documentació
esmentada a l'article 117 del Reglament del Parlament de les
Illes Balears, i una memòria d'avaluació d'impacte normatiu
d'acord amb el que estableixen els articles 13 i 42 de la Llei
4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon
govern de les Illes Balears.

El procediment d'elaboració de la norma es va iniciar per la
resolució de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats de
30 d'octubre de 2014.

2. L'article 100 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
disposa que, a petició motivada del Govern, d'un grup
parlamentari o d'una cinquena part dels diputats i les diputades,
la Mesa del Parlament podrà acordar que un assumpte es tramiti
pel procediment d'urgència.

El 12 de desembre de 2014, el director general de Cultura ha
dictat un informe justificatiu de la necessitat de la urgència
respecte de la tramitació parlamentària d'aquest projecte de llei
en què, a més, es considera adient que se solAliciti l'habilitació
del mes de gener i dels dilluns i els dissabtes per dur a terme les
sessions necessàries per a la tramitació de la norma projectada,
d'acord amb el que estableix l'article 67 del Reglament del
Parlament.

La declaració d'urgència es fonamenta bàsicament en la
necessitat de promoure els sectors cultural, científic i
tecnològic, amb la incentivació d'accions no només provinents
d'institucions i organismes públics, sinó també del sector privat,
entès en un sentit ampli del terme, que inclogui no només
empreses i grans fortunes, sinó també tota la societat en conjunt
-en aquest sentit, a l'avantprojecte de llei s'incentiva també el
micromecenatge.

Les mesures proposades a la norma projectada tenen una clara
finalitat dinamitzadora en tots aquests camps. Com ja s'ha posat
de manifest en la memòria justificativa de l'inici d'aquest
expedient, es tracta de posar en marxa una sèrie de mesures
d'estímul que procurin superar aquest model i instaurar, així, un
nou marc que afavoreixi una acció conjunta pública i privada.

Els incentius proposats fomentaran el desenvolupament dels
sectors cultural, científic i tecnològic a les Illes balears i
contribuiran al desenvolupament econòmic a la nostra
comunitat, motius més que suficients perquè entrin en vigor el
més aviat possible.

A més, amb aquests incentius es pretén donar una resposta que
palAlia o contraresta els efectes produïts en el sector cultural per
l'aplicació dels actuals percentatges de l'impost sobre el valor
afegit.

3. L'article 66.2 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears estableix que el Parlament es reunirà en sessió
extraordinària, entre d'altres supòsits, a petició del Govern,
d'acord amb el que estableix l'article 44.5 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.
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4. L'article 67 del Reglament del Parlament de les Illes Balears
estableix en l'apartat 1 que les sessions, per regla general,
tindran lloc en dies compresos entre el dimarts i el divendres,
ambdós inclosos, de cada setmana: i l'apartat 2 que, això no
obstant, es podran fer en dies diferents dels assenyalats: 1r Per
acord pres en Ple o en comissió, a iniciativa dels presidents o les
presidentes respectius, d'un grup parlamentari o d'una cinquena
part dels diputats i les diputades de la cambra o de la comissió.
2n Per acord de la mesa del Parlament acceptat per la Junta de
Portaveus.

5. L'article 97.2 del Reglament del Parlament de les Illes
Balears estableix la possibilitat que la Mesa del Parlament fixi
els dies que s'han d'habilitar als sols efectes d'acomplir els
tràmits que possibilitin la celebració de sessions extraordinàries.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats, adopta l'acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei pel qual es regula el
consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic, i s'estableixen mesures
tributa`ries, 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.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament 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 en el punt 2 de la part expositiva d'aquest
acord, del qual es desprèn la necessitat que la llei s'aprovi durant
aquesta legislatura.

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
del Parlament de les Illes Balears, 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 pel
qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural,
científic i de desenvolupament tecnològic, i d'estableixen
mesures tributàries.

Cinquè. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears
que, segons estableix l'article 97.2 del Reglament de la cambra,
habiliti els dies necessaris per possibilitar que es acin les
sessions extraordinàries esmentades en el punt anterior, inclòs
el mes de gener de 2015.

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 anteriorment esmentat."

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

Palma, a 19 de desembre de 2014.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES REGULA EL

CONSUM CULTURAL I EL MECENATGE
CULTURAL, CIENTÍFIC I DE DESENVOLUPAMENT

TECNOLÒGIC, I S’ESTABLEIXEN MESURES
TRIBUTÀRIES

Exposició de motius

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Conceptes de mecenatge cultural, científic o de
desenvolupament tecnològic i empresa cultural, científica o de
desenvolupament tecnològic
Article 3. Modalitats de mecenatge cultural, científic o de
desenvolupament tecnològic
Article 4. Persones i entitats beneficiàries del mecenatge
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Article 5. Consum cultural
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beneficiaris
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Article 7. Requisits de les donacions
Article 8. Base de les deduccions i de les reduccions per
donacions
Article 9. Justificació de les donacions
Capítol II. Cessions d’ús o contractes de comodat incentivats
fiscalment
Article 10. Cessions d’ús o contractes de comodat deduïbles
Article 11. Base de les deduccions i de les reduccions per
cessions d’ús o contractes de comodat 
Article 12. Justificació de les cessions d’ús o contractes de
comodat 
Capítol III. Convenis de colAlaboració empresarial incentivats
fiscalment
Article 13. Requisits dels convenis de colAlaboració empresarial
Article 14. Justificació dels ajuts rebuts en virtut dels convenis
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disposicions legals de la Comunitat Autònoma de les Illes
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novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües

Disposició final quarta. Entrada en vigor
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Aquesta Llei neix amb la intenció de contribuir al foment i
al desenvolupament de la cultura i del sector cultural a les Illes
Balears, competència que confereix l’article 30.26 de l’Estatut
d’autonomia de les Illes Balears, regulat per la Llei orgànica
1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut d’autonomia de
les Illes Balears. Amb l’objectiu de reforçar un pilar fonamental
de la nostra identitat i factor clau per al desenvolupament
econòmic, la Llei posa en marxa un conjunt integrat de mesures
d’estímul ideades per superar el model que fa dependre el
finançament de la cultura exclusivament dels ajuts públics i
instaurar, així, un nou marc que afavoreixi una acció conjunta
pública i privada.

A més, en relació amb les activitats d’interès general
esmentades, s’han de tenir en compte els apartats 26 i 44 de
l’article 30 de l’Estatut d’autonomia, que atorga a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears la competència exclusiva en
matèria de cultura i en matèria d’investigació, innovació i
desenvolupament científic i tècnic, respectivament.

D’altra banda, i atès que la normativa vigent sobre incentius
a la participació privada en activitats d’interès general
continguda en la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim
fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius
fiscals al mecenatge, adreçada a estimular la participació del
sector privat en les activitats d’interès general, identifica com a
activitats d’interès general meritòries de rebre incentius fiscals
al mecenatge, a més de les culturals, les que persegueixen
finalitats d’interès general com ara les científiques, les de
desenvolupament de la societat de la informació o les
d’investigació científica i desenvolupament tecnològic, el marc
regulador d’aquesta Llei inclou, a més del mecenatge cultural,
el mecenatge científic i de desenvolupament tecnològic.

Pel que fa els incentius fiscals, i a l’empara de l’autonomia
financera que habiliten els articles 156 i 157 de la Constitució
espanyola amb concordança amb els articles 30.28, 128 i 129 de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estan regulats
principalment en la disposició final segona del text normatiu
perquè, atesa la necessitat de mantenir unificada tota la
legislació tributària autonòmica i evitar la dispersió normativa,
i per raons de seguretat jurídica, coherència i racionalització
normativa, s’ha optat per incorporar l’articulat que fa referència
als impostos al text normatiu del Decret legislatiu 1/2014, de 6
de juny, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
de tributs cedits per l’Estat.

I més concretament, la Llei orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, permet
establir reduccions i deduccions sobre els tributs estatals
concrets cedits a les comunitats autònomes. D’aquesta manera,
s’han adoptat mesures tributàries que han afectat diversos
imposts. 

II

El text de la Llei s’estructura en tres títols i consta de quinze
articles i tres disposicions finals.

En el títol I es defineixen els conceptes de mecenatge
cultural, científic o de desenvolupament tecnològic, consum
cultural i empresa cultural, científica o de desenvolupament
tecnològic. També es delimiten els projectes i activitats que
poden ser objecte de mecenatge i es concreten les persones i
entitats que en poden ser beneficiàries.

En el títol II es fa referència als subjectes que poden
solAlicitar la declaració d’interès social i s’estableixen els criteris
que s’han de tenir en compte per efectuar aquesta declaració, la
qual és necessària perquè els projectes i activitats culturals,
científics o de desenvolupament tecnològic no estipulats puguin
ser objecte de mecenatge.

El títol III estableix els requisits que donen dret a practicar
les reduccions i deduccions previstes en aquesta Llei, les bases
d’aquestes deduccions i reduccions i el contingut del certificat
justificatiu de les activitats objecte de mecenatge. 

III

La Llei es completa amb quatre disposicions finals per les
quals s’autoritza el Consell de Govern per desplegar-la
reglamentàriament; es modifica el Text refós de les disposicions
legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria
de tributs cedits per l’Estat a fi d’incloure les mesures
directament relacionades amb els incentius fiscals al consum
cultural i al mecenatge que constitueixen l’objecte essencial de
la Llei; es modifica puntualment un precepte de la Llei
reguladora del cànon de sanejament d’aigües a fi d’incrementar
els percentatges aplicables pels substituts dels contribuents en
relació amb els saldos de dubtós cobrament susceptibles de
deducció en règim d’estimació objectiva i s’estableixen les
normes relatives a l’entrada en vigor de la Llei.

En aquest darrer sentit, s’ha de tenir en compte que, d’acord
amb el primer paràgraf de l’article 10.2 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, les normes tributàries, llevat
que estableixin expressament un altre règim, no tenen efectes
retroactius i despleguen efectes, pel que fa als tributs sense
període impositiu, des de l’entrada en vigor de la norma, de
manera que són aplicables als tributs d’aquesta naturalesa que
es meritin a partir de la seva vigència. Aquest és el cas dels
imposts sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, i sobre successions i donacions, i també del cànon
de sanejament d’aigües, el qual constitueix un tribut de
meritació instantània, tot i que de declaració periòdica. En
canvi, i d’acord amb el mateix precepte legal, per als tributs
amb període impositiu, com és el cas de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, la norma tributària només és aplicable
a l’impost que es meriti a partir del període impositiu que
s’iniciï després de l’entrada en vigor de la norma. Per això,
s’estableix expressament un règim específic respecte de les
mesures que conté la Llei en relació amb l’impost sobre la renda
de les persones físiques a fi que aquests beneficis fiscals siguin
aplicables a l’impost corresponent a l’exercici de 2015, i no ja
únicament a partir del període impositiu de l’any 2016. Amb
una finalitat anàloga, s’estableix també que la mesura relativa
al cànon de sanejament d’aigües desplegui efectes sobre tot el
tribut que es meriti al llarg de l’any 2015, de manera que aquest
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benefici fiscal pugui aplicar-se íntegrament en la declaració
resum anual que es presenti a l’inici de l’any 2016 d’acord amb
les normes reguladores d’aquest tribut.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei té per objecte regular el mecenatge cultural,
científic o de desenvolupament tecnològic, els seus incentius
fiscals i els aplicables a d’altres activitats per al foment de la
cultura i del sector cultural, que duguin a terme persones
físiques o jurídiques subjectes a la normativa tributària de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. Les activitats a les quals són aplicables els incentius fiscals
que regula aquesta Llei són les que s’indiquen a continuació:

a) Mecenatge cultural, científic o de desenvolupament
tecnològic.

b) Consum de determinats productes culturals.
c) L’adquisició per causa de mort d’empreses individuals,

negocis professionals i participacions en entitats, sempre que es
tracti d’empreses culturals, científiques o de desenvolupament
tecnològic.

d) L’adquisició de determinats béns culturals per a la creació
d’empreses culturals, científiques o de desenvolupament
tecnològic.

e) Les donacions dineràries de pares a fills o a altres
descendents o entre colAlaterals fins al tercer grau que es
destinin a la creació d’una empresa cultural, científica o de
desenvolupament tecnològic.

f) La transmissió de béns mobles o de caràcter cultural
inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les Illes
Balears o en el Registre de Béns d’Interès Cultural de les Illes
Balears.

Article 2
Conceptes de mecenatge cultural, científic o de
desenvolupament tecnològic i empresa cultural, científica o
de desenvolupament tecnològic

1. Als efectes d’aquesta Llei s’entén per mecenatge cultural,
científic o de desenvolupament tecnològic la participació
privada en la realització dels projectes o activitats culturals,
científics o de desenvolupament tecnològic estipulats en els
apartats 2 i 3 d’aquest article o bé que són declarats d’interès
social per la conselleria competent en matèria de cultura i
universitats.

2. Es consideren projectes o activitats culturals els que estan
relacionats amb:

a) La cinematografia, les arts audiovisuals i les arts
multimèdia.

b) La música i les arts escèniques.
c) Les arts visuals: les arts plàstiques o belles arts, la

fotografia i el disseny.
d) El llibre i la lectura.
e) La investigació, documentació, conservació, restauració,

recuperació, difusió i promoció del patrimoni cultural, material
i immaterial de les Illes Balears.

3. Es consideren projectes o activitats científics o de
desenvolupament tecnològic els que estan relacionats amb:

a) Projectes d’investigació científica i de desenvolupament
tecnològic.

b) Projectes de recerca obtinguts per via competitiva dirigits
des de les Illes Balears, els quals poden comptar a efectes dels
incentius fiscals d’aquesta Llei, amb empreses que hagin
participat des de la fase inicial de preparació i presentació del
projecte o d’empreses que s’hi puguin afegir a la fase
d’execució del projecte competitiu aprovat pels organismes
públics corresponents; pel que fa a empreses que hagin finançat
o cofinançat projectes en la fase de preparació i/o presentació de
projectes només tenen dret als beneficis fiscals prevists en
aquesta Llei si el projecte és seleccionat en convocatòria
competitiva nacional o internacional.

c) Finançament de càtedres d’empresa a la Universitat de les
Illes Balears.

d) Projectes d’R+D+I finançats per empreses que s’ajustin
a la declaració d’interès social d’acord amb l’article 6 d’aquesta
Llei.

4. Als efectes d’aquesta Llei s’entén per empresa cultural la
persona física o jurídica que, amb domicili fiscal en el territori
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, en nom propi, de
manera habitual i amb ànim de lucre, es dedica a crear, editar,
produir, reproduir, documentar, promocionar, difondre,
comercialitzar i/o conservar, serveis o productes de contingut
cultural.

5. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per empresa científica o de
desenvolupament tecnològic la persona física o jurídica que,
amb domicili fiscal en el territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears, en nom propi, de manera habitual i amb ànim
de lucre, es dedica a alguna de les activitats descrites en el punt
3 d’aquest article. 

6. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per micromecenatge el
conjunt d’accions d’iniciativa pública o privada, ja sigui a través
d’Internet o altres mitjans, en les quals se solAlicita un elevat
nombre d’aportacions econòmiques per cobrir el cost bàsic
d’una activitat cultural, científica i de desenvolupament
tecnològic.

Article 3
Modalitats de mecenatge cultural, científic o de
desenvolupament tecnològic

El mecenatge cultural, científic o de desenvolupament
tecnològic es pot dur a terme, d’acord amb el que disposa
aquesta Llei, a través de les modalitats següents:

a) Donacions
b) Cessions d’ús o contractes de comodat
c) Convenis de colAlaboració empresarial
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Article 4
Persones i entitats beneficiàries del mecenatge cultural,
científic o de desenvolupament tecnològic

1. Als efectes d’aquesta Llei es consideren persones i entitats
beneficiàries les següents:

a) Les entitats sense ànim de lucre domiciliades fiscalment
a les Illes Balears. S’entén per entitats sense ànim de lucre:

- Les fundacions.
- Les associacions declarades d’utilitat pública.
- Les organitzacions no governamentals de
desenvolupament a què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de
juliol, de cooperació internacional per al desenvolupament,
sempre que tenguin alguna de les formes jurídiques a què es
refereixen els paràgrafs anteriors.
b) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears i els organismes autònoms, les fundacions, les entitats
públiques empresarials, les societats mercantils públiques i els
consorcis que en depenen.  

c) Així mateix, els consells insulars i les entitats locals de les
Illes Balears, així com els organismes autònoms, les fundacions,
les entitats públiques empresarials, les societats mercantils
públiques i els consorcis que en depenen.

d) La Universitat de les Illes Balears.
e) Les persones físiques o jurídiques amb domicili fiscal a

les Illes Balears que de manera habitual duen a terme activitats
artístiques, científiques o de desenvolupament tecnològic.

2. Queden exclosos, d’entre els eventuals beneficiaris, les
entitats que no estiguin al corrent de les obligacions tributàries
i/o amb la Seguretat Social, o les que no estiguin al corrent de
la presentació dels comptes, plans d’actuació o pressuposts
establerts per la normativa vigent. 

3. També poden ser beneficiàries les entitats que tenguin
delegacions a les Illes Balears.

4. No es consideren beneficiàries les persones físiques que duen
a terme activitats artístiques, científiques o de desenvolupament
tecnològic en relació amb les modalitats de mecenatge rebudes
del seu cònjuge, parella estable, ascendents, descendents o
colAlaterals fins a tercer grau, o de qui formi part juntament amb
la persona física esmentada d’una entitat en règim d’atribució
de rendes.

Article 5
Consum cultural

Als efectes d’aquesta Llei s’entén per consum cultural
l’adquisició per les persones físiques o jurídiques de productes
culturals com són les obres de creació artística, pictòriques o
escultòriques, en qualsevol dels seus formats, que siguin
originals i que l’artista hagi elaborat íntegrament i que siguin
úniques o seriades. Se n’exclouen els objectes d’artesania i les
reproduccions.

TÍTOL II
DECLARACIÓ D’INTERÈS SOCIAL

Article 6
Declaració d’interès social a instància dels beneficiaris

1. Les persones i entitats beneficiàries poden solAlicitar la
declaració d’interès social dels seus projectes o activitats
culturals, científics o de desenvolupament tecnològic, d’acord
amb el procediment que s’estableixi per via reglamentària, quan
aquests projectes o activitats no es corresponguin amb allò que
disposa l’article 2 d’aquesta Llei.

2. La conselleria competent en matèria de cultura i universitats
és l’encarregada d’avaluar i resoldre les solAlicituds d’interès
social d’acord amb els criteris següents:

a) Rellevància i repercussió social de les activitats.
b) Incidència de les activitats en la investigació, conservació

i difusió del patrimoni cultural.
c) Incidència en el foment de la creació artística i en el

suport als creadors.
d) Valor i interès en relació amb la formació artística i

cultural. 
e) Valor i interès en el foment de la participació dels

ciutadans i creació de públic.
f) Valor i interès en relació amb la promoció exterior dels

valors artístics i culturals de les Illes Balears.
g) Valor i interès en relació amb la realització d’inversions

culturals que contribueixin a la difusió de l’art.
h) Actitud investigadora, exploració de nous llenguatges

artístics i caràcter innovador en l’àmbit cultural.
i) Altres criteris que estiguin relacionats amb la conservació,

promoció i desenvolupament cultural, científic i tecnològic de
les Illes Balears.

TÍTOL III
REQUISITS, BASES DE LES DEDUCCIONS I LES
REDUCCIONS I JUSTIFICACIÓ RELATIUS AL

MECENATGE CULTURAL, CIENTÍFIC I DE
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I A

DETERMINAT CONSUM CULTURAL

Capítol I
Donacions incentivades fiscalment

Article 7
Requisits de les donacions

1. Donen dret a practicar les deduccions i reduccions previstes
en aquesta Llei les donacions entre vius, irrevocables, pures i
simples, fetes a favor de les persones i entitats a què es refereix
l’article 4 per a la realització de projectes o activitats culturals,
científics o de desenvolupament tecnològic estipulats en l’article
2 d’aquesta Llei o bé que siguin declarats d’interès social.

2. En el cas de revocació de la donació per algun dels supòsits
prevists en el Codi civil, el donant ha d’afegir a la quota del
període impositiu en què es produeixi la revocació les quantitats
deixades d’ingressar, amb inclusió dels interessos de demora
que corresponguin.

3. Les donacions efectuades a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, als organismes autònoms, a les
entitats públiques empresarials i als consorcis que en depenen
han d’estar subjectes, en tot cas, al que preveu la Llei 6/2001,
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d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les
Illes Balears, i el Decret 127/2005, de 16 de desembre, pel qual
s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d’11
d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears, i la resta de la normativa reguladora del patrimoni de
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Article 8
Base de les deduccions i de les reduccions per donacions

La base de les deduccions i de les reduccions per les
donacions que s’hagin fet és la que correspon segons la
legislació fiscal del tribut que estigui afectat per la donació.

Article 9
Justificació de les donacions

1. La pràctica de les deduccions i les reduccions exigeix
l’acreditació de l’efectivitat de la donació, mitjançant un
certificat expedit per la persona o entitat donatària.

2. El certificat a què fa referència l’apartat anterior ha de
contenir, almenys, els aspectes següents:

a) Nom i llinatges o denominació social i número
d’identificació fiscal, tant del donant com de la persona o entitat
donatària.

b) Menció expressa que la persona o entitat donatària està
inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4.

c) Data i import de la donació quan aquesta sigui dinerària.
d) Import de la valoració de la donació en el supòsit de

donacions no dineràries o de prestació de serveis a títol gratuït.
e) Document públic o un altre document autèntic que

acrediti el lliurament del bé donat, o la constitució del dret
d’usdefruit, quan no es tracti de donacions dineràries.

f) Finalitat a la qual s’ha d’aplicar la donació.
g) Menció expressa del caràcter irrevocable de la donació.

Capítol II 
Cessions d’ús o contractes de comodat incentivats

fiscalment

Article 10
Requisits de les cessions d’ús o contractes de comodat
deduïbles

Donen dret a practicar les deduccions i reduccions previstes
en aquesta Llei la cessió d’ús o contracte de comodat de béns
d’interès cultural, de béns inventariats, de béns de rellevància
local o d’obres d’art de qualitat garantida, així com de locals per
a la realització de projectes o activitats culturals, científics o de
desenvolupament tecnològic que compleixen les condicions
establertes en l’article 2 d’aquesta Llei o bé que siguin declarats
d’interès social.

Article 11
Base de les deduccions i de les reduccions per cessions d’ús
o contractes de comodat

La base serà l’import anual que resulti d’aplicar, en cada un
dels períodes impositius de durada de la cessió d’ús o contracte
de comodat, el 4 % a la valoració del bé efectuada per la
Comissió de Valoració del Patrimoni Històric, i es determinarà
proporcionalment al nombre de dies que correspongui en cada
període impositiu.

En el cas que es tracti de locals per a la realització de
projectes o activitats científics o de desenvolupament
tecnològic, s’aplicarà el 4 % al valor cadastral,
proporcionalment al nombre de dies que correspongui de cada
període impositiu.

Article 12
Justificació de les cessions d’ús o contractes de comodat

1. La pràctica de les deduccions i reduccions exigeix
l’acreditació de l’efectivitat de la cessió d’ús o contracte de
comodat, mitjançant un certificat expedit per la persona o entitat
comodatària.

2. El certificat a què fa referència l’apartat anterior ha de
contenir, almenys, els aspectes següents:

a) Nom i llinatges o denominació social i número
d’identificació fiscal, tant del comodant com del comodatari.

b) Menció expressa que la persona o entitat comodatària està
inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4.

c) Data en què es va lliurar el bé i termini de durada de la
cessió d’ús o contracte de comodat.

d) Import de la valoració de la cessió d’ús o contracte de
comodat d’acord amb la valoració efectuada per la Comissió de
Valoració del Patrimoni Històric.

e) Document públic o un altre document autèntic que
acrediti la constitució de la cessió d’ús o contracte de comodat.

f) Finalitat a la qual s’ha d’aplicar al bé objecte de la cessió
d’ús o contracte de comodat.

Capítol III
Convenis de colAlaboració empresarial incentivats

fiscalment

Article 13
Requisits dels convenis de colAlaboració empresarial 

1. El conveni de colAlaboració empresarial incentivat fiscalment
és aquell pel qual les persones o entitats a què es refereix
l’article 4, a canvi d’un ajut econòmic o susceptible de valoració
econòmica per a la realització d’un projecte o activitat estipulats
en l’article 2 d’aquesta Llei o declarats d’interès social, es
comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la
participació del colAlaborador en els projectes o activitats
esmentats.

2. La base de les deduccions i reduccions per convenis de
colAlaboració empresarial es calcularà d’acord amb el que
disposa l’article 8.

3. La difusió de la participació del colAlaborador en el marc dels
convenis de colAlaboració definits en aquest article no
constitueix una prestació de serveis.
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Article 14
Justificació dels ajuts rebuts en virtut dels convenis de
colAlaboració empresarial

1. La pràctica de les deduccions i de les reduccions exigeix
l’acreditació de l’efectivitat del conveni de colAlaboració
empresarial, mitjançant un certificat expedit per la persona o
entitat beneficiària.

2. El certificat a què fa referència l’apartat anterior ha de
contenir, almenys, els aspectes següents:

a) Nom i llinatges o denominació social i número
d’identificació fiscal, tant de la persona o entitat beneficiària
com del colAlaborador.

b) Menció expressa que la persona o entitat beneficiària està
inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4.

c) Document públic o un altre document fefaent que acrediti
la subscripció del conveni de colAlaboració empresarial.

d) Import de l’ajuda rebuda en virtut del conveni de
colAlaboració empresarial.

e) Finalitat a la qual s’ha d’aplicar l’ajuda rebuda.

Capítol IV
Consum cultural incentivat fiscalment

Article 15
Consum cultural deduïble

Dóna dret a practicar les deduccions i les reduccions
previstes en aquesta Llei el consum per part de persones físiques
o jurídiques dels productes culturals estipulats en l’article 5
d’aquesta Llei.

Disposició final primera
Habilitació per al desenvolupament reglamentari

S’autoritza el Govern de les Illes Balears per dictar les
disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta Llei.

Disposició final segona
Modificacions del Text refós de les disposicions legals de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de
tributs cedits per l’Estat, aprovat pel Decret legislatiu
1/2014, de 6 de juny

1. S’afegeix un nou article, l’article 5 bis, al Text refós
esmentat, amb la redacció següent: 

“Article 5 bis 
Deducció autonòmica per donacions, cessions d’ús o
contractes de comodat i convenis de colAlaboració
empresarial, relatius al mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic i al consum cultural

1. S’estableix una deducció del 15 % de les quanties en què
es valorin les donacions, les cessions d’ús o els contractes de
comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de
colAlaboració empresarial efectuats d’acord amb el que
disposa la Llei XX/201X, de XX de XXX, per la qual es
regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic
i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures
tributàries.

2. El límit de la deducció aplicable és de 600 euros per
exercici. En cas que la cessió d’ús o el contracte de comodat
tengui una durada inferior a un any, aquesta deducció s’ha
de prorratejar en funció del nombre de dies del període
anual. Si la durada és superior a un any, la deducció no es
pot aplicar a més de tres exercicis.

3. L’aplicació d’aquesta deducció està condicionada al fet
que la base imposable total del contribuent no superi la
quantia de 12.500 i en el cas de tributació individual i de
25.000 i en el cas de tributació conjunta.”

2. S’afegeix un nou article, l’article 9 bis, al Text refós
esmentat, amb la redacció següent: 

“Article 9 bis 
Bonificació per als béns de consum cultural

S’estableix una bonificació autonòmica del 90 % de la
part proporcional de la quota que correspongui a la titularitat
de ple domini dels béns de consum cultural als quals fa
referència l’article 5 de la Llei XX/201X, de XX de XXX,
per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge
cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i
s’estableixen mesures tributàries.”

3. S’afegeix un nou article, l’article 14 bis, al Text refós
esmentat, amb la redacció següent: 

“Article 14 bis 
Tipus de gravamen aplicable a les transmissions oneroses de
determinats béns mobles de caràcter cultural

El tipus de gravamen aplicable a les transmissions
oneroses de béns mobles inscrits en el Catàleg General del
Patrimoni Històric de les Illes Balears o en el Registre de
Béns d’Interès Cultural de les Illes Balears és de l’1 % quan
l’adquiridor incorpori els béns esmentats a una empresa,
activitat o projecte de caràcter cultural, científic o de
desenvolupament tecnològic, en els termes que preveu la
Llei XX/201X, de XX de XXX, per la qual es regula el
consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures
tributàries.”

 
4. S’afegeix un nou article, l’article 19 bis, al Text refós
esmentat, amb la redacció següent: 

“Article 19 bis 
Tipus de gravamen reduït aplicable en cas de transmissions
de determinats béns de caràcter cultural

En les primeres còpies d’escriptures i actes notarials que
documentin transmissions de béns de caràcter cultural
inscrits en el Catàleg General del Patrimoni Històric de les
Illes Balears o en el Registre de Béns d’Interès Cultural de
les Illes Balears que l’adquiridor incorpori a empreses,
activitats o projectes de caràcter cultural, científic o de
desenvolupament tecnològic, en els termes que preveu la
Llei XX/201X, de XX de XXX, per la qual es regula el
consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures
tributàries, subjectes a la quota gradual de la modalitat
d’actes jurídics documentats de l’article 31.2 del Text refós
de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials i
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actes jurídics documentats, aprovat pel Reial decret
legislatiu 1/1993, de 24 de setembre, el tipus de gravamen
és del 0,6 %.”

5. L’apartat 2 de l’article 20 del Text refós esmentat es modifica
de la manera següent: 

“2. Les reduccions que regula aquesta subsecció
constitueixen millores de les reduccions que estableix l’Estat
en la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre
successions i donacions, tret de les que preveuen els articles
28, 28 bis i 32, que constitueixen reduccions pròpies de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”

6. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 25 del Text
refós esmentat, amb la redacció següent: 

“3. D’acord amb la Llei XX/201X, de XX de XXX, per la
qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural,
científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen
mesures tributàries, quan es tracti de béns i drets afectes a
una empresa cultural científica o de desenvolupament
tecnològic la reducció és del 99%.”

7. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 3, a l’article 26 del Text
refós esmentat, amb la redacció següent: 

“3. D’acord amb la Llei XX/201X, de XX de XXX, per la
qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural,
científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen
mesures tributàries, quan es tracti de participacions socials
d’entitats culturals, científiques o de desenvolupament
tecnològic la reducció és del 99%.”

8. S’afegeix un nou article, l’article 28 bis, al Text refós
esmentat, amb la redacció següent: 

“Article 28 bis 
Reducció en les adquisicions de béns culturals per a la
creació d’empreses culturals, científiques o de
desenvolupament tecnològic

1. D’acord amb la Llei XX/201X, de XX de XXX, per la
qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural,
científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen
mesures tributàries, en les adquisicions per causa de mort de
béns culturals que es destinin a la creació d’una empresa,
tant si és individual, com si és un negoci professional o una
entitat societària, mitjançant l’adquisició originària
d’accions o participacions, s’ha d’aplicar una reducció del
50 % del valor dels béns, sempre que es tracti d’una
empresa cultural, científica o de desenvolupament
tecnològic, d’acord amb l’article 2 de la Llei XX/201X
esmentada, i sempre que es compleixin els requisits
següents:

a) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat
econòmica, i no pot tenir com a activitat principal la gestió
d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb el que
preveu l’article 4, apartat 8, número 2a, de la Llei 19/1991,
de 6 de juny, de l’impost sobre el patrimoni, ni dedicar-se a
l’activitat d’arrendament d’immobles.

b) L’empresa creada ha d’ocupar, com a mínim, una
persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un
contracte laboral a jornada completa i donada d’alta en el
règim general de la Seguretat Social, distinta del contribuent
que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.

c) Els béns adquirits s’han de destinar a la creació de
l’empresa i s’ha de complir el requisit de creació
d’ocupació, en el termini màxim de devuit mesos des de la
meritació de l’impost.

d) S’han de mantenir l’activitat econòmica, els llocs de
treball i el nivell d’inversió que es prengui com a base de la
reducció durant quatre anys des de la creació de l’empresa.

e) La base de la reducció és el valor dels béns culturals
que, adquirits per causa de mort, siguin efectivament
invertits en la creació de l’empresa, amb un màxim de
400.000 euros.

f) La reducció només pot aplicar-la el drethavent que
destini els doblers adquirits a les finalitats que preveu aquest
article.

g) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar
el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra d anterior, calculada segons preveu l’article
108 del Text refós de la Llei de l’impost sobre societats.

h) El drethavent ha de tenir un patrimoni preexistent
inferior a 400.000 euros.

i) Les participacions que adquireixi el donatari han de
representar més del 50 % del capital social de l’entitat, en el
cas d’adquisició originària de participacions d’una entitat
societària, i s’han de mantenir en el patrimoni del drethavent
durant un període mínim de quatre anys.

j) El drethavent no ha de tenir cap vinculació amb la
resta de socis, en el cas d’adquisició originària de
participacions d’una entitat societària, en els termes que
preveu l’article 16 del Text refós de la Llei de l’impost sobre
societats.

2. En cas d’incompliment del requisit que estableix la lletra
c de l’apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les
lletres d), g) i i), s’ha de presentar una declaració
complementària per l’import de les quanties que s’han
deixat d’ingressar juntament amb l’import dels interessos de
demora, en el termini d’un mes des del dia en què es
produeixi l’incompliment.”

9. L’apartat 2 de l’article 40 del Text refós esmentat queda
modificat de la manera següent: 

“2. Les reduccions que regula aquesta subsecció
constitueixen millores de les reduccions que estableix l’Estat
en la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre
successions i donacions, tret de les que preveuen els articles
43, 45, 45 bis, 48, 49 i 50, que constitueixen reduccions
pròpies de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.” 

10. S’afegeix un nou article, l’article 45 bis, al Text refós
esmentat, amb la redacció següent: 
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“Article 45 bis 
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a
altres descendents o entre colAlaterals fins al tercer grau per
a la creació d’empreses culturals, científiques o de
desenvolupament tecnològic

1. En els termes que preveu la Llei XX/201X, de XX de
XXX, per la qual es regula el consum cultural i el
mecenatge cultural, científic i de desenvolupament
tecnològic, i s’estableixen mesures tributàries, en les
donacions dineràries de pares a fills o a altres descendents
o entre colAlaterals fins al tercer grau que es destinin a la
creació d’una empresa cultural, científica o de
desenvolupament tecnològic, tant si és una empresa
individual, com si és un negoci professional o una entitat
societària, mitjançant l’adquisició originària d’accions o
participacions, s’ha d’aplicar una reducció del 70 %, sempre
que es compleixin els requisits següents:

a) La donació s’ha de formalitzar en
una escriptura pública i s’ha de fer constar de manera
expressa que el donatari ha de destinar els doblers a la
creació d’una nova empresa cultural, científica o de
desenvolupament tecnològic en els termes que estableix
aquest article.

b) L’empresa creada ha de
desenvolupar una activitat econòmica, i no pot tenir com a
activitat principal la gestió d’un patrimoni mobiliari o
immobiliari, d’acord amb el que preveu l’article 4, apartat
8, número 2a, de la Llei 19/1991, ni dedicar-se a l’activitat
d’arrendament d’immobles.

c) L’empresa creada ha d’ocupar,
com a mínim, una persona domiciliada fiscalment a les Illes
Balears amb un contracte laboral a jornada completa i
donada d’alta en el règim general de la Seguretat Social,
distinta del contribuent que apliqui la reducció i dels socis
o partícips de l’empresa.

d) Els doblers adquirits s’han de
destinar a la creació de l’empresa i s’ha de complir el
requisit de creació d’ocupació, en el termini màxim de
devuit mesos des de la meritació de l’impost.

e) S’han de mantenir l’activitat
econòmica, els llocs de treball i el nivell d’inversió que es
prengui com a base de la reducció, durant quatre anys des de
la creació de l’empresa.

f) La base de la reducció és l’import
dels doblers que, adquirits gratuïtament entre vius, siguin
efectivament invertits en la creació de l’empresa, amb un
màxim de 300.000 euros.

g) Només pot aplicar la reducció el
donatari que destini els diners donats a les finalitats que
preveu aquest article.

h) La xifra anual de negoci de
l’empresa no pot superar el límit de 2.000.000 d’euros
durant els quatre anys a què es refereix la lletra e anterior,
calculada segons preveu l’article 108 del Text refós de la
Llei de l’impost sobre societats.

i) El donatari ha de tenir un
patrimoni preexistent inferior a 400.000 euros en el moment
de la formalització de la donació.

j) En el cas d’adquisició originària
de participacions d’una entitat societària, les participacions
que adquireixi el donatari han de representar més del 50 %
del capital social de l’entitat, i s’han de mantenir en el
patrimoni del donatari durant un període mínim de quatre
anys.

k) En el cas d’adquisició originària
de participacions d’una entitat societària, el donatari no ha
de tenir cap vinculació amb la resta de socis, en els termes
que preveu l’article 16 del Text refós de la Llei de l’impost
sobre societats.

2. En cas d’incompliment del requisit que estableix la lletra
d de l’apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen les
lletres e, h i j, s’ha de presentar una declaració
complementària per l’import de les quanties que s’han
deixat d’ingressar juntament amb l’import dels interessos de
demora, en el termini d’un mes des del dia en què es
produeixi l’incompliment.”

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

La taula de l’apartat 4 de l’article 13 de la Llei 9/1991, de 27 de
novembre, reguladora del cànon de sanejament d’aigües, queda
modificada de la manera següent:

Import de les quotes Percentatge aplicable

Fins a 750.000 euros
Entre 750.000,01 i 1.500.000 euros
A partir d’1.500.000,01 euros

3,5%
3%

2,5%

Disposició final quarta
Entrada en vigor

1. Aquesta Llei comença a vigir l’endemà d’haver-se estat
publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. En tot cas, les normes relatives a l’impost sobre la renda de
les persones físiques són aplicables a tot el període impositiu de
l’exercici de 2015; així mateix, la modificació de la Llei 9/1991,
de 27 de novembre, reguladora del cànon de sanejament
d’aigües, que conté la disposició final tercera d’aquesta Llei és
aplicable a tot el tribut que es meriti al llarg de l’any 2015.

Palma, a 19 de desembre de 2014.
La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera i Martos.
El president:
José Ramón Bauzá i Díaz.
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 11896/14, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 11628/14, relativa a
política general en matèria de personal docent i càrrecs
públics. (Mesa de 23 de desembre de 2014).

Palma, a 23 de desembre 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 es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
11628/14, relativa a política general en matèria de personal
docent i càrrecs públics, la moció següent.

Política general en matèria de personal docent i càrrecs públics

1. El Parlament de les Illes Balears reprova la consellera
d’Educació, Cultura i Universitats per la seva gestió de la crisi
provocada per la intenció de contractar un interí com a assessor
docent de la conselleria per treballar en la campanya electoral
del PP a Lloseta.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el president de les Illes
Balears a cessar la consellera d’Educació, Cultura i Universitats
a causa de la greu manipulació de l’opinió pública que ha
significat el fet esmentat en el punt anterior.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a organitzar les borses d’interins substituts amb total
transparència.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a consensuar amb els sindicats unes noves bases
generals del procediment de selecció de personal funcionari
interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics
d’ensenyament no universitari.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balear a convocar oposicions al cos docent abans del mes de
juny de 2015.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a cobrir les baixes dels docents a partir dels deu dies, tal
com preveu el Reial Decret 14/2012, de 20 d’abril, de mesures
urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit
educatiu.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a derogar l’article 21 del pressupost de la comunitat
autònoma de 2015 per possibilitar el pagament dels
complements de les tutories i als caps de departament dels
centres docents.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a evitar concedir comissions de servei amb criteris
polítics.

Palma, a 22 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 11865/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
demanda d'FP bàsica (I). (Mesa de 23 de desembre de 2014).

RGE núm. 11866/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
demanda d'FP bàsica (II). (Mesa de 23 de desembre de 2014).

RGE núm. 11867/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
demanda d'FP bàsica (III). (Mesa de 23 de desembre de 2014).

RGE núm. 11868/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
demanda d'FP bàsica (IV). (Mesa de 23 de desembre de 2014).

RGE núm. 11869/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
demanda de PQPI (I). (Mesa de 23 de desembre de 2014).

RGE núm. 11870/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
demanda de PQPI (II). (Mesa de 23 de desembre de 2014).

RGE núm. 11871/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
demanda de PQPI (III). (Mesa de 23 de desembre de 2014).

RGE núm. 11872/14, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
demanda de PQPI (IV). (Mesa de 23 de desembre de 2014).

RGE núm. 11890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abonament de productivitats variables (I). (Mesa de 23 de
desembre de 2014).

RGE núm. 11891/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de
treball de directius i de gestió. (Mesa de 23 de desembre de
2014).

RGE núm. 11892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
abonament de productivitats variables (II). (Mesa de 23 de
desembre de 2014).
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RGE núm. 11893/14, 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 19 de
desembre. (Mesa de 23 de desembre de 2014).

Palma, a 23 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Demanda d'FP bàsica (I)

Segons les dades de matriculació del curs 2014-2015, quina
ha estat la demanda d'FP bàsica a l'illa de Mallorca?

Palma, a 18 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Demanda d'FP bàsica (II)

Segons les dades de matriculació del curs 2014-2015, quina
ha estat la demanda d'FP bàsica a l'illa de Menorca?

Palma, a 18 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Demanda d'FP bàsica (III)

Segons les dades de matriculació del curs 2014-2015, quina
ha estat la demanda d'FP bàsica a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 18 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Demanda d'FP bàsica (IV)

Segons les dades de matriculació del curs 2014-2015, quina
ha estat la demanda d'FP bàsica a l'illa de Formentera?

Palma, a 18 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Demanda de PQPI (I)

Segons les dades de matriculació del curs 2013-2014, quina
ha va ser la demanda de PQPI a l'illa de Mallorca?

Palma, a 18 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Demanda de PQPI (II)

Segons les dades de matriculació del curs 2013-2014, quina
ha va ser la demanda de PQPI a l'illa de Menorca?

Palma, a 18 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

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 Govern de les Illes Balears  la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Demanda de PQPI (I)

Segons les dades de matriculació del curs 2013-2014, quina
ha va ser la demanda de PQPI a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 18 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Demanda de PQPI (IV)

Segons les dades de matriculació del curs 2013-2014, quina
ha va ser la demanda de PQPI a l'illa de Formentera?

Palma, a 18 de desembre de 2014.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abonament de productivitats variables (I)

Llistat d'abonament de productivitats variables durant els
anys 2011, 2012, 2013 i 2014, especificant els diferents motius,
identificant els incentius dels directius de totes les gerències
adscrites al Servei de Salut de les Illes Balears, inclosos els
serveis centrals.

Palma, a 22 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llocs de treball de directius i de gestió

Llistat de persones que estan a llocs de treball de directius
i de gestió i que estan exercint com a directius sense
nomenament durant els anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

Palma, a 22 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Abonament de productivitats variables (II)

Llistat d'abonament de productivitats variables de 2011,
2012, 2013 i 2014, especificant els diferents motius i
identificant els incentius dels directius de totes les persones que
estan a llocs de treball de directius i de gestió i que realitzen
funcions de sotsdirector.

Palma, a 22 de desembre de 2014.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 19
de desembre

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 19 de desembre de 2014?

Palma, a 22 de desembre de 2014.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Dimissió del Sr. Antonio Luis Alcover Casasnovas, com a

membre del Consell de direcció de l'Ens Públic de
radiotelevisió de les Illes Balears (RGE núm. 11886/14). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
23 de desembre de 2014, admet a tràmit l'escrit esmentat,
presentat pel director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió
de les Illes Balears, mitjançant el qual comunica la dimissió
d'un dels membres d'aquest consell; i, conformement amb la
Llei 14/2010, de 22 de desembre de 2010, de l'Ens Públic de
Radiotelevisió de les Illes Balears, acorda de procedir a l'elecció
d'un nou membre del Consell de direcció de l'ens públic
esmentat en el si d'una propera sessió plenària.
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I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 23 de desembre de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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