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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
4 de febrer de 2015, d'acord amb el que disposa l'article 117
del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte de
Llei RGE núm. 682/15 (complementat amb els escrits RGE
núm. 759/15, 843/15 i 856/15), del mecenatge esportiu i els
seus incentius fiscals a les Illes Balears.

Així mateix, la Mesa acorda 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 8 dies de presentació
d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió de Cultura,
Educació i Esports.

La Mesa acorda de no atendre la petició de convocatòria
de sessions extraordinàries per a l'estudi, la tramitació i
l'aprovació, si pertoca, del projecte de llei esmentat, per
impossibilitat jurídica, atès que l'actual període de sessions
finalitza quan entri en vigor el Decret de dissolució del
Parlament i convocatòria d'eleccions, i un cop dissolt el
Parlament  no es pot reunir en sessions extraordinàries.

Finalment, la Mesa, conformement amb 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 4 de febrer de 2015.
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 16 de gener
de 2015, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

8. Acord d’aprovació del Projecte de llei del mecenatge
esportiu i els seus incentius fiscals a les Illes Balears i de
solAlicitud al Parlament de les Illes Balears de la
tramitació del projecte pel procediment d’urgència.

Un dels objectius de la comunitat autònoma de les Illes
Balears ha de ser la contribució al foment i al desenvolupament
de l’esport i de les entitats esportives de les Illes Balears, en
exercici de les competències exclusives en matèria esportiva
reconegudes per l’article 30.12 de l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears.

L’article 1 de la Llei 14/2006, de 17 d’octubre, de l’esport
de les Illes Balears, estableix que l’objecte d’aquesta llei és
promoure els mecanismes necessaris per implantar, estendre i
fomentar la cultura de l’esport en totes les seves manifestacions
en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma.

A l’apartat k) de l’article 5 de la mateixa llei, estableix que
entre els objectius i finalitats de les polítiques esportives de les
administracions públiques de les Illes Balears, està el de
facilitar i promoure el patrocini esportiu i la colAlaboració
empresarial en l’àmbit territorial de la comunitat autònoma.

Amb l’objectiu de reforçar un pilar fonamental de la nostra
identitat i factor clau per al desenvolupament econòmic,
aquesta llei suposa un conjunt integrat de mesures d’estímul
ideades per superar el model que fa dependre el finançament de
l’esport exclusivament dels ajuts públics i instaurar, així, un
nou marc que afavoreixi una acció conjunta públicoprivada.

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,
dirigida a estimular la participació del sector privat en les
activitats d’interès general, necessita ser complementada per
una normativa específica a les Illes Balears en matèria
d’incentius fiscals a l’àmbit de l’esport; per això, s’ha
considerat necessari posar les bases d’un nou model per al
finançament de l’esport que consisteixi a utilitzar de manera
més eficient els escassos mitjans públics disponibles i a cercar
altres vies de finançament.

La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix als articles
128 i 129 que els recursos de la hisenda de la comunitat
autònoma de les Illes Balears són constituïts pels rendiments
dels tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat i que la
comunitat autònoma de les Illes Balears participa en el
rendiment dels tributs estatals cedits en els termes establerts per
la llei orgànica prevista a l’article 157.3 de la Constitució.
Aquesta cessió es refereix als rendiments obtinguts i pot anar
acompanyada de cessió de capacitat normativa.
Addicionalment, la cessió, tant dels rendiments com de la
capacitat normativa, pot ser parcial o total en cada cas.
L’exercici de la capacitat normativa inclou, si n’és el cas, la
fixació del tipus impositiu, les exempcions, les reduccions i les
bonificacions sobre la base imposable i les deduccions sobre la
quota.

El marc constitucional regulador del sistema de finançament
de les comunitats autònomes està contingut en els articles 156
i 157 de la Constitució. El primer d’aquests articles institueix
el principi d’autonomia financera de les comunitats autònomes
per al desenvolupament i l’execució de les competències
d’acord amb els principis de coordinació amb la Hisenda estatal
i de solidaritat entre tots els espanyols. Per la seva banda,
l’article 157 esmenta els recursos de les comunitats autònomes,
i remet a una llei orgànica la regulació de l’exercici d’aquestes
competències financeres.

En aplicació del que disposa l’article 157 de la Constitució,
aquest marc constitucional es va completar amb l’aprovació de
la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de
les comunitats autònomes i amb els estatuts d’autonomia.
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La Llei Orgànica 3/1996, va modificar parcialment la Llei
Orgànica 8/1990 de finançament de les comunitats autònomes
i va suposar l’adopció per part de les comunitats autònomes
d’un important nivell de corresponsabilitat fiscal, ampliant les
possibilitats de cessió de tributs a una part de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i atribuint a les comunitats
autònomes algunes competències normatives sobre els tributs
cedits.

La Llei Orgànica 7/2001, va tornar modificar la Llei
Orgànica 8/1990, de finançament de les comunitats autònomes,
que va abundar en el principi de corresponsabilitat fiscal,
ampliant la possibilitat de cessió a noves figures impositives
(impost sobre el valor afegit, impostos especials de fabricació,
impost sobre l’electricitat, impost sobre determinats mitjans de
transport i impost sobre les vendes detallistes de determinats
hidrocarburs) i atribuint noves competències normatives.

Posteriorment, la Llei Orgànica 3/2009, de modificació de
la Llei Orgànica 8/1990, de finançament de les comunitats
autònomes, recull importants avenços en la línia de seguir
potenciant la corresponsabilitat i autonomia de les comunitats
autònomes, d’augmentar el pes dels recursos tributaris sobre el
total del seu finançament, d’ampliar les competències
normatives, la capacitat legal per modificar el nivell o la
distribució dels recursos tributaris i la participació i
colAlaboració en les tasques de gestió tributària.

D’acord amb l’article 19 de la Llei Orgànica 8/1990 de
finançament de les comunitats autònomes, les competències
normatives relacionades amb els tributs cedits per l’Estat són
les següents:

a) El l’impost sobre la renda de les persones físiques, la
fixació de la quantia del mínim personal i familiar i la regulació
de la tarifa i deduccions de la quota.

b) A l’impost sobre successions i donacions, reduccions de
la base imposable, tarifa, la fixació de la quantia i coeficients
del patrimoni preexistent, deduccions, bonificacions, així com
la regulació de la gestió.

c) En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, en la modalitat «Transmissions
patrimonials oneroses», la regulació del tipus de gravamen en
arrendaments, en les concessions administratives, en la
transmissió de béns mobles i immobles i en la constitució i
cessió de drets reals que hi recaiguin, excepte els drets reals de
garantia; i en la modalitat «Actes jurídics documentats», el
tipus de gravamen dels documents notarials. Així mateix,
poden regular deduccions de la quota, bonificacions, així com
la regulació de la gestió del tribut.

d) En els tributs sobre el joc, la determinació d’exempcions,
base imposable, tipus de gravamen, quotes fixes, bonificacions
i meritació, així com la regulació de l’aplicació dels tributs.

En el text proposat es defineixen els conceptes de
mecenatge a l’àmbit de l’esport a les Illes Balears i empresa
esportiva. També es delimiten els projectes i activitats
esportives que poden ser objecte de mecenatge esportiu: els
projectes o activitats esportives incloses dins l’àmbit federatiu
i les que són declarades d’interès social per la conselleria
competent en matèria d’esports, així com les activitats
d’investigació, documentació, conservació, restauració,
recuperació, difusió i promoció del patrimoni esportiu de les
Illes Balears.

Així mateix, es concreten les persones i entitats que poden
ser beneficiàries del mecenatge esportiu.

Així mateix, es regulen les línies bàsiques del procediment
per a la declaració d’interès social i s’estableixen els criteris
que han de tenir-se en compte per efectuar aquesta declaració,
la qual és necessària perquè els projectes i activitats esportives
no estipulats puguin ser objecte de mecenatge esportiu.

La proposta recull, així mateix, els incentius fiscals a les
persones físiques i jurídiques. S’estableix una deducció de la
quota íntegra autonòmica de l’impost sobre la renda de les
persones físiques de les quantitats en què es valorin les
donacions, els préstecs d’ús, així com les quantitats satisfetes
en virtut de convenis de colAlaboració, per a la realització de
projectes o activitats esportives estipulats o declarats d’interès
social; també s’estableix una deducció de la quota íntegra
autonòmica de l’impost sobre la renda de les persones físiques
de les quantitats destinades a l’adquisició d’algun dels
productes esportius estipulats, així com les quantitats
percebudes del Govern de les Illes Balears en concepte
d’ajudes econòmiques per la condició d’esportista d’alt nivell
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Finalment, s’estableix una millora en la reducció en la base
imposable de l’impost sobre successions i donacions
d’adquisició per causa de mort o entre vius d’empreses
individuals, de negocis professionals i de participacions en
entitats amb domicili fiscal i, si escau, social, al territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sempre que es tracti
d’empreses esportives; i es disposa l’aplicació d’un tipus de
gravamen reduït en la transmissió de béns immobles inscrits en
el Cens d’instalAlacions esportives de les Balears, quan siguin
incorporats per l’adquiridor a una empresa, activitat o projecte
de caràcter esportiu.

D’acord amb l’article 100 del Reglament del Parlament de
les Illes Balears, 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.

Per tot això, d’acord amb l’anterior i amb el que disposen
els articles 33.2 i 26 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears, i segons el que estableix la
instrucció setzena de les instruccions sobre el procediment per
a l’exercici de la iniciativa legislativa del Govern, aprovades
per Consell de Govern de 28 de desembre de 2004, a proposta
del conseller de Turisme i Esports, el Consell de Govern adopta
l’acord següent:

“Primer.- Aprovar el Projecte de llei de mecenatge
esportiu i els seus incentius fiscals a les Illes Balears, que
s’adjunta a aquest acord.

Segon.- Trametre’l al Parlament de les Illes Balears,
d’acord amb el que estableixen els articles 117 i següents
del Reglament de la Cambra i la instrucció vintena de les
instruccions sobre el procediment per a l’exercici de la
iniciativa legislativa del Govern, aprovades per Consell de
Govern de 28 de desembre de 2004.
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Tercer.- SolAlicitar al Parlament de les Illes Balears que el
Projecte de llei de mecenatge esportiu i els seus incentius
fiscals a les Illes Balears es tramiti pel procediment
d’urgència, de conformitat amb el que disposa l’article 100
del Reglament de la Cambra.”

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

Palma, 16 de gener de 2015.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

Antonio Gómez Pérez, secretari del Consell de Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 30 de gener
de 2015, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

17. Acord pel qual es fonamenta la solAlicitud de la
declaració d'urgència respecte de la tramitació
parlamentària del Projecte de llei del mecenatge
esportiu i els seus incentius fiscals a les Illes Balears

El Consell de Govern, a proposta del conseller de Turisme
i Esports, adopta l'Acord següent:

"Primer. 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 a la part expositiva
d'aquest acord, del qual es desprèn la necessitat que la llei
s'aprovi durant aquesta legislatura.

Segon. 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 del mecenatge
esportius i els seus incentius fiscals a les Illes Balears.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears que, segons el que estableix l'article 97.4 del
Reglament de la cambra, habiliti els dies necessaris per
possibilitar que es facin les sessions extraordinàries en el
punt anterior.

Quart. SolAlicitar a la Mesa del Parlament de les Illes
Balears, a l'empara del que preveu l'article 67.2 del
Reglament de la cambra, que habiliti els dilluns i els
dissabtes per a la tramitació 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, 30 de gener de 2015.
El secretari del Consell de Govern.
Vistiplau, el president.

A)
PROJECTE DE LLEI PEL QUAL ES REGULA EL

MECENATGE ESPORTIU I S’ESTABLEIXEN
MESURES TRIBUTÀRIES

Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Conceptes de mecenatge esportiu i empresa
esportiva
Article 3. Modalitats de mecenatge esportiu
Article 4. Persones i entitats beneficiàries del mecenatge
esportiu
Article 5. Consum esportiu

Capítol II. Declaració d’interès social
Article 6. Declaració d’interès social a instància dels
beneficiaris

Capítol III. Incentius fiscals 
Secció 1a. Donacions incentivades fiscalment

Article 7. Requisits de les donacions
Article 8. Base de les deduccions i de les reduccions per
donacions
Article 9. Justificació de les donacions
Secció 2a. Préstecs d’ús o comodats incentivats
fiscalment
Article 10. Préstecs d’ús o comodats deduïbles
Article 11. Base de les deduccions i de les reduccions
per préstecs d’ús o comodats
Article 12. Justificació dels préstecs d’ús o comodats

Secció 3a. Convenis de colAlaboració incentivats fiscalment
Article 13. Requisits dels convenis de colAlaboració 
Article 14. Justificació dels ajuts rebuts en virtut dels
convenis de colAlaboració 

Disposició final primera. 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
Disposició final segona. Habilitació per al desenvolupament
reglamentari
Disposició final tercera. Entrada en vigor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La finalitat d’aquesta Llei és la de contribuir al foment i al
desenvolupament de l’esport i de les entitats esportives de les
Illes Balears. Amb l’objectiu de reforçar un puntal 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 l’esport exclusivament dels ajuts públics i
instaurar, així, un nou marc que afavoreixi una acció conjunta
publicoprivada.

La normativa vigent sobre incentius a la participació privada
en activitats d’interès general continguda en la Llei 49/2002, de
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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, necessita ser complementada per una
normativa especifica a les Illes Balears en matèria d’incentius
fiscals en l’àmbit de l’esport; per això, s’ha considerat necessari
posar les bases d’un nou model per al finançament de l’esport
que consisteixi a utilitzar de manera més eficient els escassos
mitjans públics disponibles i a cercar altres vies de finançament.

II

La Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, estableix en els
articles 128 i 129 que els recursos de la Hisenda de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears són constituïts pels
rendiment dels tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat
i que la Comunitat Autònoma de les Illes Balears participa en el
rendiment dels tributs estatals cedits en els termes establerts per
la Llei orgànica prevista en l’article 157.3 de la Constitució.
Aquesta cessió es refereix als rendiments obtinguts i pot anar
acompanyada de cessió de capacitat normativa.
Addicionalment, la cessió, tant dels rendiments com de la
capacitat normativa, pot ser parcial o total en cada cas.
L’exercici de la capacitat normativa inclou, si escau, la fixació
del tipus impositiu, les exempcions, les reduccions i les
bonificacions sobre la base imposable i les deduccions sobre la
quota.

El marc constitucional regulador del sistema de finançament
de les comunitats autònomes està contingut en els articles 156
i 157 de la Constitució. El primer d’aquests articles institueix el
principi d’autonomia financera de les comunitats autònomes per
al desenvolupament i l’execució de les seves competències
d’acord amb els principis de coordinació amb la Hisenda estatal
i de solidaritat entre tots els espanyols. Per la seva banda,
l’article 157 esmenta els recursos de les comunitats autònomes,
i remet a una Llei orgànica la regulació de l’exercici d’aquestes
competències financeres.

A l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, l’article 30.12
atorga la competència exclusiva d’esports a la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears; l’article 30.28, atorga la
competència exclusiva en matèria d’ordenació de la Hisenda de
la Comunitat Autònoma; i els articles 128 i 129 regulen els
recursos i les competències en matèria tributària.

En aplicació del que disposa l’article 157 de la Constitució,
aquest marc constitucional es va completar amb l’aprovació de
la Llei orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de
les comunitats autònomes i amb els estatuts d’autonomia.

La Llei orgànica 3/1996 va modificar parcialment la Llei
orgànica 8/1980 de finançament de les comunitats autònomes i
va suposar l’adopció per part de les comunitats autònomes d’un
important grau de coresponsabilitat fiscal, ampliant les
possibilitats de cessió de tributs a una part de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i atribuint a les comunitats
autònomes algunes competències normatives sobre els tributs
cedits. 

La Llei orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de modificació
de la Llei orgànica 8/1980, de finançament de les comunitats
autònomes, abunda en la coresponsabilitat fiscal i l’autonomia
de les comunitats autònomes principalment per dues vies. D’una

banda, s’obre la possibilitat de cessió a noves figures
impositives, com ara l’impost sobre el valor afegit, els imposts
especials sobre la fabricació i l’impost sobre determinats
mitjans de transport. D’altra banda, s’atribueixen noves
competències normatives sobre els tributs la cessió dels quals a
les comunitats autònomes ja era efectiva i sobre els tributs la
cessió dels quals s’efectuava amb aquesta Llei orgànica.

Posteriorment, la Llei orgànica 3/2009 de modificació de la
Llei orgànica 8/1980 de finançament de les comunitats
autònomes, recull importants avenços en la línia de seguir
potenciant la coresponsabilitat i l’autonomia de les comunitats
autònomes, d’augmentar el pes dels recursos tributaris sobre el
total del seu finançament, d’ampliar les competències
normatives, la capacitat legal per modificar el nivell o la
distribució dels recursos tributaris, i la participació i la
colAlaboració en les tasques de gestió tributària.

D’acord amb l’article 19 de la Llei orgànica 8/1980 de
finançament de les comunitats autònomes, les competències
normatives relacionades amb els tributs cedits per l’Estat són,
entre d’altres, les següents:

a) En l’impost sobre la renda de les persones físiques, la
fixació de la quantia del mínim personal i familiar i la regulació
de la tarifa i deduccions de la quota.

b) En l’impost sobre successions i donacions, reduccions de
la base imposable, tarifa, la fixació de la quantia i coeficients
del patrimoni preexistent, deduccions, bonificacions, així com
la regulació de la gestió.

c) En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, en la modalitat «Transmissions
patrimonials oneroses», la regulació del tipus de gravamen en
arrendaments, en les concessions administratives, en la
transmissió de béns mobles i immobles i en la constitució i
cessió de drets reals que hi recaiguin, excepte els drets reals de
garantia; i en la modalitat «Actes jurídics documentats», el tipus
de gravamen dels documents notarials. Així mateix, poden
regular deduccions de la quota, bonificacions, així com la
regulació de la gestió del tribut.

III

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

En el capítol I es defineixen els conceptes de mecenatge en
l’àmbit de l’esport a les Illes Balears i empresa esportiva.
També es delimiten els projectes i les activitats esportives
–entesos com a sinònims a efectes de l’aplicació d’aquesta Llei-
que poden ser objecte de mecenatge esportiu: els projectes o
activitats esportives incloses dins l’àmbit federatiu i les que són
declarades d’interès social per la conselleria competent en
matèria d’esports, així com les activitats de investigació,
documentació, conservació, restauració, recuperació, difusió i
promoció del patrimoni esportiu de les Illes Balears.

Així mateix, es concreten les persones i entitats que poden
ser beneficiàries del mecenatge esportiu.
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En el capítol II es preveu la declaració d’interès social i
s’estableixen els criteris que han de tenir-se en compte per
efectuar aquesta declaració, la qual és necessària perquè els
projectes i activitats esportives distints dels anteriors puguin ser
objecte de mecenatge esportiu.

El capítol III recull els incentius fiscals a les persones
físiques i jurídiques. S’estableixen els requisits perquè les
donacions, els préstecs d’ús o comodats, i els convenis de
colAlaboració empresarial en activitats d’interès esportiu puguin
ser incentivats fiscalment.

No obstant l’anterior, s’ha estimat oportú que determinades
mesures de caràcter purament fiscal (deducció de la quota
íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
reducció en les donacions dineràries de pares a fills o altres
descendents entre colAlaterals fins al tercer grau per a la creació
d’empreses esportives, reduccions per adquisició de béns i drets
afectes a determinades activitats econòmiques i per adquisició
de participacions socials, reduccions en les adquisicions de béns
per a la creació d’empreses esportives, i mesures relatives a
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats) s’integrin en l’articulat 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, per raons de
coherència i seguretat jurídica, atès que es tracta d’un seguit de
mesures tributàries que és convenient que s’incloguin en un
mateix text legal. 

La Llei, per tant, es completa amb tres 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 mecenatge
esportiu que constitueixen l’objecte essencial de la Llei, 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. 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.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

Aquesta Llei té per objecte regular el mecenatge esportiu,
així com establir les mesures fiscals aplicables al mecenatge
esportiu, a la creació d’empreses esportives i a l’adquisició
d’empreses o béns mobles d’àmbit esportiu, que es duguin a
terme per persones físiques o jurídiques subjectes a la normativa
tributària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.   

Article 2
Conceptes de mecenatge esportiu i empresa esportiva

1. Als efectes d’aquesta Llei s’entén per mecenatge esportiu la
participació privada en la realització de:

- Els projectes o activitats esportives incloses dins l’àmbit
federatiu.

- Els projectes o activitats esportives que són declarades
d’interès social per la conselleria competent en matèria
d’esports.

- La investigació, documentació, conservació, restauració,
recuperació, difusió i promoció del patrimoni esportiu de les
Illes Balears.

2. Als efectes d’aquesta Llei s’entén per empresa esportiva 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
promocionar, difondre, comercialitzar i/o conservar, serveis o
productes de contingut esportiu.

Article 3
Modalitats de mecenatge esportiu

El mecenatge esportiu es pot dur a terme, d’acord amb el
que disposa aquesta Llei, a través de les modalitats següents:

1. Donacions.
2. Préstecs d’ús o comodats.
3. Convenis de colAlaboració.

Article 4
Persones i entitats beneficiàries del mecenatge esportiu

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.

b) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes
Balears i els organismes autònoms i fundacions i consorcis
públics que en depenen. Així mateix, els consells insulars i les
entitats locals de les Illes Balears, així com els organismes
autònoms i fundacions i consorcis públics que en depenen.

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

Balears que de manera habitual duen a terme activitats
esportives.
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Article 5
Activitat esportiva

Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per activitat esportiva
l’organització, gestió i realització de les activitats, en la majoria
dels casos de caràcter físic, lliure i voluntari, practicada de
manera individual o colAlectiva, habitualment en forma de
competició i sota una normativa reglamentària assumida pels
òrgans federatius autonòmics, estatals o internacionals.

Capítol II
Declaració d’interès social esportiu

Article 6
Declaració d’interès social esportiu a instància dels
beneficiaris

1. Les persones i entitats beneficiàries poden solAlicitar la
declaració d’interès social esportiu dels seus projectes o
activitats esportives, d’acord amb el procediment que
s’estableixi.

2. La Conselleria de Turisme i Esports és l’encarregada
d’avaluar i resoldre les solAlicituds d’interès social esportiu
d’acord amb els criteris següents:

a) Rellevància i repercussió social de les activitats
esportives.

b) Incidència de les activitats en la investigació, conservació
i difusió del patrimoni esportiu.

c) Incidència en el foment de l’esport i en el suport a les
persones esportistes.

d) Valor i interès en relació amb la formació esportiva. 
e) Valor i interès en el foment de la participació de la

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

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

esportives que contribueixin a la difusió de l’esport.
h) Actitud investigadora i de caràcter innovador en l’àmbit

esportiu.
i) Valor i interès en el foment i promoció de l’esport femení

i la igualtat entre homes i dones entre els objectius en els
programes i activitats.

j) Altres criteris que estiguin relacionats amb la conservació,
promoció i desenvolupament esportiu de les Illes Balears.

Capítol III
Incentius fiscals 

Secció 1a
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 esportives
estipulats en l’article 2 d’aquesta Llei.

2. En el cas de revocació de la donació per algun dels supòsits
prevists en el Codi civil, la part 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 siguin procedents.

3. Les donacions efectuades a l’Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears, als organismes autònoms i als
consorcis que en depenen han d’estar subjectes, en tot cas, al
que preveu 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 correspongui 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 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 es
troba inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4.

c) Data i import de la donació quan aquesta sigui dinerària.
Import de la valoració de la donació en el supòsit de donacions
no dineràries o de prestació de serveis a títol gratuït.

d) 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.

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

Secció 2a
Préstecs d’ús o comodats incentivats fiscalment

Article 10
Préstecs d’ús o comodats deduïbles

Donen dret a practicar les deduccions i reduccions previstes
en aquesta Llei el préstec d’ús o comodat de béns d’interès
esportiu, de béns inventariats, així com de locals, terrenys o
immobles per a la realització de projectes o activitats esportives
que compleixen les condicions establertes en l’article 2
d’aquesta Llei.

Article 11
Base de les deduccions i de les reduccions per préstecs d’ús
o comodats

La base serà l’import anual que resulti d’aplicar, en cada un
dels períodes impositius de durada del préstec, el 4 % a la
valoració del bé, i es determinarà proporcionalment al nombre
de dies que correspongui en cada període impositiu.

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

Article 12
Justificació dels préstecs d’ús o comodats

1. La pràctica de les deduccions i reduccions exigeix
l’acreditació de l’efectivitat del préstec d’ús o 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 de la part comodant com de la part
comodàtaria.

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

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

d) Import de la valoració del préstec d’ús o comodat d’acord
amb la valoració efectuada.

e) Document públic o un altre document autèntic que
acrediti la constitució del préstec d’ús o comodat.

f) Finalitat a la qual s’ha d’aplicar els préstecs d’ús o
comodats.

Secció 3a
Convenis de colAlaboració empresarial en activitats

d’interès esportiu incentivats fiscalment

Article 13
Requisits dels convenis de colAlaboració 

1. El conveni de colAlaboració empresarial en activitats d’interès
esportiu incentivat fiscalment, als efectes prevists en aquesta
Llei, 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, i que s’efectuï en compliment de
l’objecte o la finalitat específica de l’entitat, es comprometen
per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la participació de la
persona o entitat colAlaboradora en els projectes o activitats
esmentats.

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

3. La difusió de la participació de la persona o entitat
colAlaboradora en el marc dels convenis de colAlaboració definits
en aquest article no constitueix una prestació de serveis.

Article 14
Justificació dels ajuts rebuts en virtut dels convenis de
colAlaboració

1. La pràctica de les deduccions i reduccions exigeix
l’acreditació de l’efectivitat del conveni de colAlaboració,
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 es
troba inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4.

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

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

e) Import de l’ajut rebut en virtut del conveni de
colAlaboració.

f) Finalitat a la qual s’han d’aplicar els ajuts.

Disposició final primera
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 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, amb la redacció següent:

“Article 5 bis
Deducció autonòmica per donacions, cessions d’ús o contractes
de comodat i convenis de colAlaboració, relatius al mecenatge
esportiu

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 efectuats d’acord amb el que disposa la Llei
XX/201_, de XX de ______, per la qual es regula el mecenatge
esportiu 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 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 euros en el cas de tributació individual i de 25.000 euros
en el cas de tributació conjunta.”

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

“Article 14 bis
Tipus de gravamen reduït aplicable en cas de transmissions
de determinats béns de caràcter esportiu

El tipus aplicable a les transmissions oneroses de béns
mobles imprescindibles per a la pràctica de l’esport és de l’1
% quan els béns esmentats siguin incorporats per la part
adquiridora a una empresa, activitat o projecte de caràcter
esportiu, sempre que la persona que adquireix el bé el
mantengui en el seu patrimoni, afecte a l’empresa, l’activitat
o el projecte esportiu, durant almenys cinc anys des de la
seva adquisició.”
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3. L’apartat 2 de l’article 20 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
28, 28 bis i 32, que constitueixen reduccions pròpies de la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears.”

4. 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/201_, de XX de __________,
per la qual es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen
mesures tributàries, quan es tracti de béns i drets afectes a
una empresa esportiva la reducció és del 99 %.”

5. 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/201_, de XX de __________,
per la qual es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen
mesures tributàries, quan es tracti de participacions socials
en entitats esportives la reducció és del 99 %.”

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

“Article 28 bis
Reduccions en les adquisicions de béns per a la creació
d’empreses esportives

1. En les adquisicions de béns per causa de mort que es
destinin a la creació d’una empresa, sigui individual o entitat
societària, mitjançant l’adquisició originària d’accions o
participacions, s’ha d’aplicar una reducció del 70 % del
valor dels béns, sempre que es tracti d’una empresa
esportiva, d’acord amb l’article 2 de la Llei XX/201_, de
XX de __________, per la qual es regula el mecenatge
esportiu i s’estableixen mesures tributàries d’aquesta Llei,
i sempre que es compleixin els requisits següents:

a) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat
econòmica, sense que pugui 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 2 a), 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) Com a mínim, l’empresa creada ha d’ocupar 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) En el termini màxim de devuit mesos des de la
meritació de l’impost, els béns adquirits s’han de destinar a
la creació de l’empresa i s’ha de complir el requisit de
creació d’ocupació.

d) Durant quatre anys des de la creació de l’empresa
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.

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

f) Només pot aplicar la reducció el drethavent que
destini els béns adquirits a les finalitats que preveu aquest
article.

g) La xifra anual de negocis 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 així com 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) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, les participacions que adquireixi la
persona o entitat donatària han de representar més del 50 %
del capital social de l’entitat i s’han de mantenir en el
patrimoni del drethavent durant un període mínim de quatre
anys.

j) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, el drethavent 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
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.”

7. 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.”

8. S’afegeix un nou article, l’article 45 bis, al Text refós
esmentat, amb la redacció següent:

“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 esportives 

1. 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 esportiva, sigui
individual, negoci professional o 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:
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a) La donació s’ha de formalitzar en una escriptura
pública i s’ha de fer constar de manera expressa que la
persona o entitat donatària ha de destinar els doblers a la
creació d’una nova empresa esportiva en els termes que
estableix aquest article.

b) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat
econòmica, sense que pugui 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 2 a), de la
Llei 19/1991, ni dedicar-se a l’activitat d’arrendament
d’immobles.

c) Com a mínim, l’empresa creada ha d’ocupar 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) En el termini màxim de devuit mesos des de la
meritació de l’impost, els doblers adquirits s’han de destinar
a la creació de l’empresa i s’ha de complir el requisit de
creació d’ocupació.

e) Durant quatre anys des de la creació de l’empresa
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.

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 la persona o entitat
donatària que destini els diners donats a les finalitats que
preveu aquest article.

h) La xifra anual de negocis 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 així com 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 data de
formalització de la donació.

j) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, les participacions que adquireixi la
persona o entitat donatària 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 segona
Habilitació per al desenvolupament reglamentari

Es faculta el Consell de Govern per dictar les normes
reglamentàries necessàries per desplegar aquesta Llei.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

1. Aquesta Llei comença a vigir l’endemà d’haver-se 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 de la present Llei
és aplicable a tot el tribut que es meriti al llarg de l’any 2015.

Palma, 16 de gener de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez Llabrés.
El president:
José Ramón Bauzá Díaz.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 824/15,  del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a política general en relació amb els Fons Europeus
d'Inversions Estratègiques per Europa (procediment
d'urgència). (Mesa de 4 de febrer de 2015).

Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
D'acord amb el que preveuen els articles 157 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista interpelAla, pel procediment d'urgència,
el conseller d'Economia i Competitivitat, sobre la política
general en relació amb els Fons Europeus d'Inversions
Estratègiques per Europa.

Motivació de la urgència: El calendari fixat per la Comissió
Europea envers la definició dels projectes que seran inclosos en
el Fons Europeus d'Inversions Estratègiques, també conegut
com Pla Juncker, fixa la data de finals de febrer com a termini
màxim en el qual els estats membres hauran de proposar
projectes per tal que siguin avaluats; un temps breu, més si
tenim en compte que el Govern d'Espanya hauria d'escoltar les
propostes provinents de les comunitats autònomes abans de
dirigir-se a la Unió Europea. Aquesta urgència de temps
justifica, per si mateixa, la urgència d'aquesta interpelAlació.
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Política general en relació amb els Fons Europeus d'Inversions
Estratègiques per Europa

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Sr. Conseller
d'Economia i Competitivitat per tal que pugui explicar les
accions empreses pel Govern de les Illes Balears que tenen per
objectiu aconseguir inversions del Fons Europeus d'Inversions
Estratègiques per Europa, el denominat Pla Juncker.

Palma, a 27 de gener de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 708/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a partida
pressupostària, Quarter de Santiago. (Mesa de 4 de febrer de
2015).

RGE núm. 718/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a participació i
colAlaboració de periodistes menorquins a IB3. (Mesa de 4 de
febrer de 2015).

RGE núm. 776/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats gestionades per la Fundació Área de Creació
Artística. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 777/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats gestionades pel Consorci Fundació Pública Balears.
(Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 778/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats gestionades per la Fundació Menorquina de l'Òpera.
(Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 779/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
activitats gestionades per la Fundació Teatre del Mar. (Mesa
de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 780/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants del Consorci del Museu Militar de Menorca. (Mesa de
4 de febrer de 2015).

RGE núm. 781/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants del Consorci Castell de Sant Carles. (Mesa de 4 de
febrer de 2015).

RGE núm. 782/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants del Consorci de la Ciutat romana de PolAlèntia. (Mesa
de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 783/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants del Consorci del Museu Torrent Lladó. (Mesa de 4 de
febrer de 2015).

RGE núm. 784/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants de la Fundació Coll Bardolet. (Mesa de 4 de febrer de
2015).

RGE núm. 785/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants de la Fundació Es Baluard, Museu d'Art
Contemporani. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 786/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants de la Fundació Robert Graves. (Mesa de 4 de febrer
de 2015).

RGE núm. 787/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants del Museu de Mallorca. (Mesa de 4 de febrer de
2015).

RGE núm. 788/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
visitants del Museu d'Eivissa. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 801/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Viu la Cultura (I). (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 802/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Viu la Cultura (II). (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 803/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Viu la Cultura (III). (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 804/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa Viu la Cultura (IV). (Mesa de 4 de febrer de 2015).

Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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Partida pressupostària, Quarter de Santiago

De quines partides del pressupost de la CAIB 2015 i/o del
pressupost de l'IBISEC, es finança el conveni entre el Govern
i l'Ajuntament de Maó per a les obres d'adequació del Quarter
de Santiago, per ubicar-hi l'Escola d'adults?

Palma, a 26 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Participació i colAlaboració de periodistes menorquins a IB3

Quins periodistes de Menorca han participat en forma de
colAlaboració puntual en algun programa d'IB3 Ràdio i/o
Televisió, des de 2011 fins a l'actualitat?

Palma, a 26 de gener de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Activitats gestionades per la Fundació Àrea de Creació Artística

Quants espectadors van assistir a les activitats gestionades
per la Fundació Àrea de Creació Artística l'any 2013 i l'any
2014?

Palma, a 27 de gener de 2015.
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.

Activitats gestionades pel Consorci Fundació Pública Balears

Quants espectadors van assistir a les activitats gestionades
pel Consorci  Fundació Pública Balears l'any 2013 i l'any 2014?

Palma, a 27 de gener de 2015.
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.

Activitats gestionades per la Fundació Menorquina de l'Òpera

Quants espectadors van assistir a les activitats gestionades
per la Fundació Menorquins de l'Òpera l'any 2013 i l'any 2014?

Palma, a 27 de gener de 2015.
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.

Activitats gestionades per la Fundació Teatre del Mar

Quants espectadors van assistir a les activitats gestionades
per la Fundació Teatre del Mar l'any 2013 i l'any 2014?

Palma, a 27 de gener de 2015.
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.

Visitants del Consorci del Museu Militar de Menorca

Quants visitants van rebre els centres gestionats pel
Consorci del Museu Militar de Menorca l'any 2008 i l'any 2009?

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants del Consorci Castell de Sant Carles

Quants visitants van rebre els centres gestionats pel
Consorci Castell de Sant Carles l'any 2008 i l'any 2009?

Palma, a 27 de gener de 2015.
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, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Visitants del Consorci de la ciutat romana de PolAlèntia

Quants visitants van rebre els centres gestionats pel
Consorci de la ciutat romana de PolAlèntia l'any 2008 i l'any
2009?

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants del Consorci del Museu Torrens Lladó

Quants visitants van rebre els centres gestionats pel
Consorci del Museu Torrens Lladó l'any 2008 i l'any 2009?

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants de la Fundació Coll Bardolet

Quants visitants van rebre els centres gestionats per la
Fundació Coll Bardolet l'any 2008 i l'any 2009?

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants de la Fundació Es Baluard, Museu d'Art Contemporani

Quants visitants van rebre els centres gestionats per la
Fundació Es Baluard, Museu d'Art Contemporani l'any 2008 i
l'any 2009?

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants de la Fundació Robert Graves

Quants visitants van rebre els centres gestionats per la
Fundació Robert Graves l'any 2008 i l'any 2009?

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants del Museu de Mallorca

Quants visitants va rebre el Museu de Mallorca els anys
2013 i 2014?

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Visitants del Museu d'Eivissa

Quants visitants va rebre el Museu d'Eivissa els anys 2013
i 2014?

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa Viu la cultura (I)

Relació d'activitats relacionades amb el programa Viu la
cultura que s'han portat a terme a l'illa de Menorca.

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa Viu la cultura (II)

Relació d'activitats relacionades amb el programa Viu la
cultura que s'han portat a terme a l'illa de Mallorca.

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa Viu la cultura (III)

Relació d'activitats relacionades amb el programa Viu la
cultura que s'han portat a terme a l'illa d'Eivissa.

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Programa Viu la cultura (IV)

Relació d'activitats relacionades amb el programa Viu la
cultura que s'han portat a terme a l'illa de Formentera.

Palma, a 27 de gener de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 1005/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
declaració de zones turístiques madures. (Mesa de 4 de febrer
de 2015).

RGE núm. 1006/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a reunió de la Mesa de transport marítim. (Mesa de 4 de febrer
de 2015).

RGE núm. 1007/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
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facturació del comerç minorista. (Mesa de 4 de febrer de
2015).

RGE núm. 1008/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat
assistencial de l'ib-salut. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1009/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió
de la Comissió de coordinació de policies locals de les Illes
Balears. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1010/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José
Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
punt de trobada familiar. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1011/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a contractes de menys de deu hores setmanals. (Mesa de 4 de
febrer de 2015).

RGE núm. 1012/15, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a augment dels recursos dels agricultors i ramaders de
les Illes Balears. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1013/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació dels centres educatius a la plataforma del punt
neutre. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1014/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
període mitjà de pagament. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1015/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
reforma universitària. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1016/15 (rectificada per l'escrit RGE núm.
1027/15), de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa a famílies en
situació de pobresa energètica. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1017/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i
Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
incompliment de l'objectiu de dèficit fixat per a l'any 2014.
(Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1018/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a derogació
de la Llei de bon govern. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1019/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a augment
de la transparència. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1020/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a legislatura de la transparència. (Mesa de 4 de febrer de
2015).

RGE núm. 1021/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a defensa dels
interessos de les Illes Balears. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 1022/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Mas i
Colom, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a viatge a Cuba
i Santo Domingo. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

Palma, a 4 de febrer de 2015.
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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Declaració de zones turístiques madures

Ens pot explicar el conseller de Turisme què suposa la
recent declaració de Peguera, Santa Ponça i Magaluf com a
zones turístiques madures?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Reunió de la Mesa de transport marítim

Podria explicar el conseller de Turisme i Esports la darrera
reunió de la Mesa de transport marítim que s'ha duta a terme?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Facturació del comerç minorista

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de
l'augment de la facturació del comerç minorista en el darrer mes
i durant tot l'any 2014?



BOPIB núm. 185 -  6 de febrer de 2015 12033

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Activitat assistencial de l'ib-salut

Ens pot explicar el Sr. Conseller de Salut com valora
l'activitat assistencial de l'ib-salut el 2014?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Reunió de la Comissió de coordinació de policies locals de les
Illes Balears

Com valora el conseller d'Administracions Públiques la
reunió de la Comissió de coordinació de policies locals de les
Illes Balears celebrada recentment?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Punt de trobada familiar

Quin balanç fa el Govern de les Illes Balears del servei de
Punt de trobada familiar dependent de la Conselleria de Família
i Serveis Socials?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
María José Bauzá i Alonso.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Contractes de menys de deu hores setmanals

És cert que més de 19.000 persones s'han hagut de
conformar amb un contracte de menys de deu hores setmanals?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Augment dels recursos dels agricultors i ramaders de les Illes
Balears

Quin serà l'increment de recursos que obtindran els
agricultors i ramaders de les Illes Balear gràcies a la Política
Agrària Comuna (PAC) del període 2015-2020?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Participació dels centres educatius a la plataforma del punt
neutre

Ens pot explicar quin és l'objecte del conveni que han signat
el Govern de les Illes Balears i el Ministeri d'Educació, Cultura
i Esports per a la participació dels centres educatius a la
Plataforma del Punt Neutre?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.



12034 BOPIB núm. 185 -  6 de febrer de 2015

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Període mitjà de pagament

Quin ha estat el període mitjà de pagament del Govern de les
Illes Balears a data 31 de desembre?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Reforma universitària

Realment pensa la Sra. Consellera que la reforma
universitària significarà un estalvi per a les famílies?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
Cristina Rita i Larrucea.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Famílies en situació de pobresa energètica

Sra. Consellera de Família i Serveis Socials, ens pot indicar
quantes famílies en situació de pobresa energètica s'han pogut
beneficiar del conveni signat entre la FELIB i ENDESA?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzmán.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Incompliment de l'objectiu de dèficit fixat per a l'any 2014

Com valora el Govern de les Illes Balears l'incompliment de
l'objectiu de dèficit ficat per a l'any 2014?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
El diputat:
Marc Pons i Pons.

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 conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Derogació de la Llei de bon govern

Sr. Vicepresident, en què millorarà la vida pública de les
Illes Balears amb la derogació de la Llei de bon govern?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
Pilar Costa i Serra.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Augment de la transparència

Sr. Conseller d'Administracions Públiques, creu que el text
del Grup Parlamentari Popular sobre transparència, bona
administració i bon govern augmenta la transparència?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.
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Legislatura de la transparència

Pensa, Sr. President, que aquesta ha estat la legislatura de la
transparència?

Palma, a 3 de febrer de 2015.
La diputada:
Francesca L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Defensa dels interessos de les Illes Balears

Per quin motiu el Sr. President i el seu govern no defensen
els interessos de la ciutadania de les Illes Balears?

Palma, a 4 de febrer de 2015.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Viatge a Cuba i Santo Domingo

Per quin motiu el Govern no lliura a l'oposició la còpia de
les factures generades en el darrer viatge a Cuba i Santo
Domingo per part de Vicepresidència?

Palma, a 4 de febrer de 2015.
El diputat:
Miquel A. Mas i Colom.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 789/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i
Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa
d'abandonament escolar, a contestar davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

RGE núm. 820/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a mesures de
Syriza en matèria turística i impacte a Balears, a contestar
davant la Comissió de Turisme. (Mesa de 4 de febrer de 2015).

Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Cultura, Educació i Esports.

Taxa d'abandonament escolar

Quina valoració fa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura i
Universitats que la taxa d'abandonament escolar de les Illes
Balears 2014 sigui la més alta de l'Estat?

Palma, a 27 de gener de 2015.
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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Mesures de Syriza en matèria turística i impacte a Balears

Com valora el conseller la mesura anunciada pel nou govern
de Syriza, a Grècia, de prohibir els nous resorts amb tot inclòs,
atès que es tracta d'una destinació turística directament
competidora amb Balears?

Palma, a 28 de gener de 2015
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.15. RESPOSTES A INTERPELALACIONS 
I A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la InterpelAlació RGE núm. 9827/13, presentada per
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a
política general en matèria lingüística. (BOPIB núm. 116, de
27 de setembre de 2013).

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla la consellera
d'Educació, Cultura i Universitats sobre les polítiques del
Govern en matèria d'ensenyament del català.

El Govern de les Illes Balears defensa les dues llengües
oficials d'aquesta comunitat autònoma i el seu ensenyament de
forma equilibrada.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 4390/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a denúncia
del director del CEIP de la Colònia de Sant Jordi. (BOPIB
núm. 148, de 25 d'abril de 2014).

Des de quan té coneixement la Conselleria dels fets que han
motivat la denúncia del director del CEIP de la Colònia de
Sant Jordi?.

No consta al registre de Departaments d'Inspecció
Educativa, cap document anterior a l'escrit de 18/3/2014.

Segons l'informe del DIE de 4/4/2014, referent a les
actuacions dutes a terme per aquest Departament els dies 25 i 28
de març i 1 d'abril, i després d'entrevistar a tot el professorat del
centre, signataris i no signataris de l'escrit que presenten 14
professors, en data 18/3/2014 i núm. d'entrada 14125, que
motiva el procediment, "Hi ha una resposta unànimement
negativa en tot el professorat sobre el fet que no havien
presentat cap queixa escrita al centre o a la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats relacionada o motivada amb
el centre, abans de l'escrit signat que motiva aquestes
actuacions".

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
C)

A les Preguntes RGE núm. 6751/14 a 6753/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a proves de
diagnòstic IAQSE i a proves de diagnòstic IAQSE (II i III).
(BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Com valora la Conselleria d'Educació els resultats de les
proves de diagnòstic realitzades per l'IAQSE a tots els alumnes
de2n d'ESO, segons les quals, comparant amb els resultats del
2012, la competència en anglès ha millorat un 1,2%, la
competència en castellà ha millorat un 4,9% i la competència
en català ha empitjorat 2,3 punts, passant del 61,9% al 59,6%?

Els resultats exposats a les preguntes fan referència a
puntuacions sobre 100 i, per tant, no són comparables, ja que
són percentatges directes de respostes o preguntes que no són
comunes. Haurem d'esperar que els tècnics de l'IAQSE calculin
els resultats en puntuacions TRI i en percentatges de
consolidació de la competència.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 6754/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a proves de diagnòstic
IAQSE (IV). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

Quines mesures prendrà la Conselleria d'Educació per a
corregir i compensar el retrocés en la competència en català,
segons les dades de l'IAQSE als alumnes de2n d'ESO?

D'acord amb les anteriors preguntes, els resultats exposats
a la pregunta fan referència a puntuacions sobre 100, per tant ja
hem explicar que no són comparables i no es pot parlar de
retrocés.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
E)

A les Preguntes RGE núm. 6896/14 i 6897/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a
nomenament membres tribunal per a seleccionar inspectors i
a nomenament membres tribunal per a seleccionar inspectors
(II). (BOPIB núm. 160, de 18 de juliol de 2014).

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

L'Ordre de la consellera d'Educació, Cultura i Universitats,
de dia 9 de juliol de 2013, per al qual es regula el procediment
per a l'ocupació de llocs de treball d'inspectors d'Educació en
comissió de serveis (BOIB núm. 98, de 13/7/2013) va ser
anulAlada per sentència 449/2014 de 29/9/2014 en els articles 3,
4, 5 i 6, així com en les apartats dos i tres de la Base 4, i en la
Base 5 de l'annex I de l'Ordre, per tant, s'haurà d'elaborar una
nova Ordre que esmeni aquests aspectes, declarats no conformes
a l'ordenament jurídic pel TSJB.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 7391/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a normativa de
selecció dels inspectors accidentals. (BOPIB núm. 161, de 25
de juliol de 2014).

Arran de la sentència del TSJIB que anulAla la normativa de
selecció dels inspectors accidentals, què pensa fer la
Conselleria d'Educació amb totes aquelles persones que van
ser seleccionades d'acord amb l'esmentada normativa?



BOPIB núm. 185 -  6 de febrer de 2015 12037

La resposta va publicar-se al BOIB núm. 122, de 9/9/2014:
Acord d'execució de la sentència núm. 370/2014, de 30 de juny,
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, recaiguda
en el procediment ordinari núm. 27/2014, a les pàgines 41013-
41014 (document adjunt).

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

La documentació adjunta a la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra i es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 7558/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
acomiadaments Fundació atenció a la dependència,
Sindicatura de Comptes. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Ateses les característiques la resposta queda dipositada al
Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 7611/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a situació
d'excedència de l'expresident Matas com a funcionari de la
CAIB. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

En quina situació exactament es troba l'expresident Matas,
com a funcionari de la CAIB.

Es troba en situació d'excedència voluntària per interès
particular.

El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 7659/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a compliment
aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (3). (BOPIB
núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Relació dels centres docents de Menorca el Claustre de
Professors dels quals dia 25 de juliol de 2014 no havia aprovat
els aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

CEIP, Mare de Déu del Toro, IES Josep Maria Quadrado, IES
Maria Àngels Cardona, IES Pasqual Calbó Caldès, IES Joan
Ramis i Ramis, EI Sant Climent 2, CEIP Mare de Déu del Toro,
IES Josep Miquel Guàrdia, IES Cap de Llevant.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 7660/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a compliment
aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (4). (BOPIB
núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Relació dels centres docents d'Eivissa el Claustre de
Professors dels quals dia 25 de juliol de 2014 no havia aprovat
els aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

IES Xarc, IES Algarb.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 7661/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a tramesa a
Inspecció Educativa (1). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Relació dels centres docents de Mallorca la direcció del
centre dels quals havia enviat al Departament d'inspecció
educativa projectes TIL sense l'aprovació final perceptiva dia
31 de juliol de 2014.

CEIP, Sant Bartomeu, CEIP Porta des Moll, CEP Pare
Bartomeu Pou, CEIP Es Vinyet, CEIP Nostra Senyora de
Robines, CEIP Els Molins, CEIP Mestre Colom, CEIP Llorenç
Riber, CEIP Joan Veny i Clar, CEIP S'Alzinar, CEIP Bartomeu
Ordines, CEIP Nadal Campaner Arrom, CEIP Gabriel Comas
i Ribas, IES Berenguer d'Anoia, CEIP Duran Estrany, CEIP
S'Algar, CEIP Simó Ballester, CEIP Es Canyar, IES Mossèn
Alcover, IES Manacor, EI Sa Torre, CEIP Ses Comes, CEIP
Melcior Rosselló i Simonet, CEIP Es Putxet, CEIP Rodamilans,
CEIP Es Fossaret, CEIP Ses Marjades, CEIP Es Puig, CEIP
Jaume Fornaris i Taltavull, CEIP Es Cremat, CEIP Es PilAlarí,
CEIP Rafal Nou, CEIP Son Oliva, CEIP Migjorn, IES Francesc
de Borja Moll, CEIP Sant Miquel, IES Guillem Cifre de
Colonya, CEIP Sa Casa Blanca, CEIP Es Torrentet, CEIP Es
Pont, CEIP Son Anglada, CEIP Pintor Joan Miró, IES Joan
Maria Thomàs, CEIP Punta de n'Amer, CEIP Mestre Pere
Garau, CEIP Montaura, CEIP Miquel Costa i Llobera, CEIP Els
Tamarells, CEIP Son Ferriol, CEIP Gènova, CEIP Aina Moll i
Marquès, CEIP Pràctiques, CEIP Joan Capó, CEIP Es Vivero,
CEIP Son Canals, CEIP Rafal Vell, CEIP Es Molinar, Infant
Felip, CEIP Escola Graduada, IES Juníper Serra, IES Son Pacs,
IES Politècnic, IES Ramon Llull, IES Joan Alcover, IES Antoni
Maura, CEIP Sant Jordi, CEIP Maria Antònia Salvà, CEIP
Ariany, CEIP Juníper Serra, CEIP Joan Mas, CEIP Miquel
Capllonch, CEIP Escola Nova, CEIP Vialfàs, CEIP Son Juny,
CEIP Mestre Guillem Galmès, CEIP Mestre Guillemet, CEIP
Vora Mar, IES Madina Mayurqa, CEIP Jaume Vidal i Alcover,
IES Josep Sureda i Blanes, IES Josep Maria Llompart, IES
Felanitx, IES Guillem Colom Casasnovas, IES Aurora
Picornell, IES Pau Casasnovas, IES Emili Darder, CEIP Badies,
IES Santanyí, IES Can Peu Blanc, IES Baltasar Porcel, IES
Capdepera, IES Santa Margalida, IES Puig de Sa Font, IES
Damià Huguet, IES Sineu, IES Llucmajor, IES Marratxí, IES
Clara Hammerl, CEIP Son Caliu, IES La Ribera, IES
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Binissalem, IES Porreres, IES Josep Font i Trias, CEIP Ses
Cases Noves, CEIP Son Basca, CEIP Sa Marina de Llucmajor,
IES Port d'Alcúdia, CEIP Binissalem, CEIP Molí d'En Xema,
CEIP Nou de Campos.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 766214, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a tramesa a
Inspecció Educativa (2. (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Relació dels centres docents de Menorca la direcció del
centre dels quals havia enviat al Departament d'inspecció
educativa projectes TIL sense l'aprovació final perceptiva dia
31 de juliol de 2014.

CEIP, Mare de Déu del Toro, IES Josep Maria Quadrado, IES
Maria Àngels Cardona, CEIP Sa Graduada, IES Pasqual Calbó
Caldès, IES Joan Ramis i Ramis, EI Sant Climent 2, CEIP Mare
de Déu del Toro, IES Josep Miquel Guàrdia, IES Cap de
Llevant.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 7663/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a tramesa a
Inspecció Educativa (3). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Relació dels centres docents d'Eivissa la direcció del centre
dels quals havia enviat al Departament d'inspecció educativa
projectes TIL sense l'aprovació final perceptiva dia 31 de juliol
de 2014.

IES Xarc, IES Algarb, IES Balàfia.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 7664/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a tramesa a
inspecció educativa (4). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Relació dels centres docents de Formentera la direcció del
centre dels quals havia enviat al Departament d'inspecció
educativa projectes TIL sense l'aprovació final perceptiva dia
31 de juliol de 2014.

CEIP Sant Ferran, IES Marc Ferrer.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 7665/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Comissió de
Coordinació Pedagògica (1). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Relació dels centres públics de Mallorca que en data 31 de
juliol de 2014 no disposen d'un projecte TIL elaborat per la
Comissió de Coordinació Pedagògica conforme a la normativa
i amb informe d'adequació del Departament d'Inspecció
Educativa.

CEIP, Sant Bartomeu, CEIP Porta des Moll, CEP Pare
Bartomeu Pou, CEIP Es Vinyet, CEIP Ses Bassetes, CEIP
Nostra Senyora de Robines, CEIP Els Molins, CEIP Mestre
Colom, CEIP Ses Quarterades, CEIP Galatzó, CEIP Xaloc,
CEIP Llorenç Riber, CEIP S'Alzinar, CEIP Bartomeu Ordines,
CEIP Nadal Campaner Arrom, CEIP Gabriel Comas i Ribas,
CEIP Gabriel Palmer, CEIP Inspector Joan Capó, CEIP Antònia
Alzina, CEIP Es Puig, CEIP Duran Estrany, CEIP Eleonor
Bosch, CEIP Melcior Rosselló i Simonet, CEIP Es Putxet, CEIP
Rodamilans, CEIP Es Fossaret, CEIP Ses Marjades, CEIP Es
Puig, CEIP Jaume Fornaris i Taltavull, CEIP Es Cremat, CEIP
Rafal Nou, CEIP Son Oliva, CEIP Migjorn, IES Francesc de
Borja Moll, CEIP Migjorn, CEIP Miquel Costa i Llobera, CEIP
Sant Miquel, IES Guillem Cifre de Colonya, CEIP Rosa dels
Vents, CEIP Sa Casa Blanca, CEIP Es Torrentet, CEIP Na
Caragol, CEIP S'Algar, CEIP Simó Ballester, CEIP Es Canyar,
IES Mossen Alcover, IES Manacor, EI Sa Graduada, EI Sa
Torre, CEIP Ses Comes, CEIP Mestre Pere Garau, CEIP
Montaura, CEIP Maria de la Salut, CEIP Blanquerna, CEIP
Miquel Costa i Llobera, CEIP Guillem Ballester i Cerdó, CEIP
Els Tamarells, CEIP Can Pastilla, CEIP Coll d'en Rabassa,
CEIP Son Ferriol, CEIP Gènova, CEIP Aina Moll i Marquès,
CEIP Pràctiques, CEIP Rei Jaume I, CEIP Santa Isabel, CEIP
Es Vivero, CEIP Son Canals, CEIP Verge de Lluc, CEIP Es
Molinar Infant Felip, CEIP Jafudà Cresques, CEIP Escola
Graduada, CEIP Marian Aguiló, IES Politècnic, IES Antoni
Maura, CEIP Sant Jordi, CEIP s'Aranjassa, CEIP Es Secar de la
Real, CEIP Anselm Turmeda, CEIP Ariany, CEIP Juníper
Serra, CEIP Joan Mas,  CEIP Miquel Capllonch, CEIP Escola
Nova, CEIP Vialfàs, CEIP Sa Graduada, CEIP Es Pont, CEIP
Jaume I, CEIP Son Anglada, CEIP Pintor Joan Miró, CEIP Puig
de sa Ginesta, CEIP Mitjà de mar, IES Joan Maria Thomàs,
CEIP Es Molins, CEIP Gaspar Sabater, CEIP Cas Saboners,
CEIP Son Ferrer, CEIP Punta de n'Amer, CEIP Norai, IES
Madina Mayurqa, CEIP Ses Rotes Velles,  CEIP Jaume Vidal
i Alcover, CEIP S'Olivar, IES Josep Maria Llompart, CEIP
S'Albufera, CEIP Tresorer Cladera, IES Felanitx, IES Emili
Darder, CEIP Talaiot, CEIP Badies, IES Can Peu Blanc, IES
Baltasar Porcel, IES Son Ferrer, IES Puig de Sa Font, CEIP
Puig de Sa Morisca, IES Sineu, IES Llucmajor, CEIP S'Hort des
Fassers, IES Marratxí, IES Clara Hammerl, CEIP Port de
Pollença, CEIP Son Caliu, CEIP Cas Capiscol, IES La Ribera,
IES Binissalem, IES Porreres, CEIP Ses Cases Noves, CEIP
Son Basca, CEIP Nova Cabana, CEIP Puig de na Fàtima, CEIP
Son Juny, CEIP Mestre Guillem Galmés, CEIP Mestre
Guillemet, CEIP Voramar, IES Portocristo, IES Port d'Alcúdia,
CEIP Binissalem, CEIP Molí d'En Xema, CEIP Santa Maria.
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La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 7666/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Comissió de
Coordinació Pedagògica (2). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Relació dels centres públics de Menorca que en data 31 de
juliol de 2014 no disposen d'un projecte TIL elaborat per la
Comissió de Coordinació Pedagògica conforme a la normativa
i amb informe d'adequació del Departament d'Inspecció
Educativa.

CEIP Pere Casasnovas, CEIP Castell de Santa Àgueda,
CEIP Mare de Déu del Carme, CEIP Sa Graduada, EI Sant
Climent 2, CEIP Mar de Déu del Toro, CEIP Àngel Ruiz i
Pablo, CEIP Sa Garriga.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 7667/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Comissió de
Coordinació Pedagògica (3). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Relació dels centres públics d'Eivissa que en data 31 de
juliol de 2014 no disposen d'un projecte TIL elaborat per la
Comissió de Coordinació Pedagògica conforme a la normativa
i amb informe d'adequació del Departament d'Inspecció
Educativa.

CEIP Labritja, CEIP Torres de Balàfia, CEIP Sant Carles,
IES Balàfia.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 7668/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a Comissió de
Coordinació Pedagògica (4). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de
2014).

Relació dels centres públics de Formentera que en data 31
de juliol de 2014 no disposen d'un projecte TIL elaborat per la
Comissió de Coordinació Pedagògica conforme a la normativa
i amb informe d'adequació del Departament d'Inspecció
Educativa.

CEIP Sant Ferran, CEIP Mestre Lluís Andreu, IES Marc
Ferrer.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 7669/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a compliment
normes TIL (1). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Relació dels centres docents de Mallorca que el 25 de juliol
de 2014 no complien, segons la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, amb les exigències contemplades en les
normes reguladores del TIL.

CEIP Sant Bartomeu, CC Nuestra Señora de la Consolación,
CEIP Porta des Moll, CC Nuestra Señora de la Consolación,
CEIP Pare Bartomeu Pou, CEIP Es Vinyet, CEIB Ses Bassetes,
CC Sant Salvador, CEIP Nostra Senyora de Robines, CC
L'Assumpció, CEIP Es Molins, CEIP Mestre Colom, CEIP Ses
Quarterades, CEIP Galatzó,  CEIP Xaloc, CEIP Llorenç Riber,
CEIP S'Alzinar,  CEIP Bartomeu Ordines, CEIP Nadal
Campaner Arrom,  CEIP Gabriel Comas i Ribas, CEIP Gabriel
Palmer, CEIP Inspector Joan Capó, CC Cide, CC Nuestra
Señora de Montesión, CC La Purísima, CEIP Anselm Turmeda,
CEIP Ariany, CEIP Juníper Serra, CEIP Escola Nova, CC Verja
de Montisión, CEIP Vialfàs, CEIP Sa Graduada, CEIP Puig de
na Fàtima, CEIP Son Juny,  CEIP Mestre Guillem Galmés,
CEIP Mestre Guillemet, CEIP Vora Mar, CEIP Eleonor Bosch,
CEIP Melcior Rosselló i Simonet, CC Ramon Llull, CEIP Es
Putxet, CEIP Rodamilans, CEIP Es Fossaret, CEIP Ses
Marjades, CC Sant Alfons, CC Sant Vicenç de Paül, CC Beata
Francinaina Cirer, CEIP Antònia Alzina, CEIP Es Puig,  CEIP
Duran Estrany, CEIP S'Algar, CEIP Simó Ballester, CEIP Es
Canyar, CC Sant Vicenç de Paül, CC Pureza de María,  CC Sant
Francesc d'Assís, CC La Salle, IES Mossèn Alcover, IES
Manacor, EI Sa Graduada,  EI Sa Torre, CEIP Ses Comes, CEIP
Mestre Pere Garau, CEIP Montaura, CEIP Maria de la Salut,
CC Santa Teresa, CEIP Blanquerna,  CEIP Miquel Costa i
Llobera, CEIP Els Tamarells, CEIP Can Pastilla, CC Sant
Vicenç de Paül, CEIP Coll d'en Rabassa, CEIP Son Ferriol,
CEIP Gènova, CEIP Aina Moll i Marquès, CEIP Pràctiques,
CEIP Jaume I, CEIP Es Vivero, CEIP Son Canals, CEIP Verge
de Lluc, CEIP Santa Magdalena Sofia,  CC Sant Josep Obrer II,
CC El Temple,  CC Corpus Christi, CEIP Es Molinar, Infant
Felip, CEIP Jafuda Cresqués, CC Sant Francesc, CC Sant
Vicenç de Paül, CEIP Es Puig, CEIP Jaume Fornaris i Taltavull,
CEIP Rafal Nou, CEIP Son Oliva, CEIP Migjorn, IES Francesc
de Borja Moll, CEIP Migjorn, CEIP Miquel Costa i Llobera,
CEIP Sant Miquel, CC Mata de Jonc, CEIP Rosa dels Vents,
CEIP Sa Casa Blanca, CEIP Es Torrentet, CC Es Liceu, CEIP
Na Caragol, CEIP Es Pont, CC Aula Balear, CEIP Jaume I,
CEIP Pintor Joan Miró, CEIP Puig de sa Ginesta, CEIP Mitjà de
Mar, IES Joan Maria Thomàs, CEIP Els Molins,  CEIP Gaspar
Sabater, CEIP Cas Saboners, CEIP Son Ferrer, CEIP Norai,
CEIP Ses Rotes Velles, CEIP Jaume Vidal i Alcover, CEIP
s'Olivar, C Francesc de Borja Moll, IES Josep Maria Llompart,
CEIP s'Albufera, CEIP Tresorer Cladera, IES Felanitx, IES
Aurora Picornell, IES Emili Darder, CEIP Talaiot, IES Can Peu
Blanc, IES Baltasar Porcel, IES Son Ferrer, CEIP Puig de Sa
Morisca, CEIP Escola Graduada, CC San Agustín, CC Sant
Felip Neri,  CC Pedro Poveda, CC Santísima Trinidad,  CC Sant
Vicenç de Paül, CC Sant Francesc d'Assís, CC Nuestra Señora
de la Esperanza, CC Escolàpies, CC Sagrat Cor, CEIP Marian
Aguiló, IES Politècnic, IES Antoni Maura, CC La Porciúncula,
CEIP Sant Jordi, CEIP s'Aranjassa, CEIP Es Secar de la Real,
IES Sineu, IES Llucmajor, CEIP s'Hort des Fassers, IES
Marratxí, CEIP Son Caliu,  C Cooperativa Son Verí Nou, IES
La Ribera,  IES Binissalem, IES Josep Font i Trias, CEIP Ses
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Cases Noves, CEIP Son Basca, CEIP Nova Cabana,  IES
Portocristo, C Aixa, IES Port d'Alcúdia, CEIP Binissalem, CEIP
Molí d'en Xema, IES Santa Maria.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 7670/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a compliment
normes TIL (2). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Relació dels centres docents de Menorca que el 25 de juliol
de 2014 no complien, segons la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, amb les exigències contemplades en les
normes reguladores del TIL.

CEIP Inspector Doctor Comas Camps, CC Sant Francesc de
Sales, CEIP Mare de Déu del Toro, CEIP Joan Benejam, CEIP
Pere Casasnovas, CEIP Castell de Santa Àgueda, CC Sant
Francesc d'Assís, CEIP Mare de Déu del Carme, CEIP Sa
Graduada, CC Sant José, EI Sant Climent 2, CEIP Mare de Déu
del Toro, CEIP Àngel Ruiz i Pablo, IES Josep Miquel Guàrdia,
CEIP Pintor Torrent, CEIP Margalida Florit, CEIP Sa Garriga.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 7671/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a compliment
normes TIL (3). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Relació dels centres docents d'Eivissa que el 25 de juliol de
2014 no complien, segons la Conselleria d'Educació, Cultura
i Universitats, amb les exigències contemplades en les normes
reguladores del TIL.

CC Santísima Trinidad, CC Can Bonet, CEIP Labritja,
CEIP Torres de Balàfia, CEIP Sant Carles, IES Balàfia.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 7672/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a compliment
normes TIL (4). (BOPIB núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Relació dels centres docents de Formentera  que el 25 de
juliol de 2014 no complien, segons la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats, amb les exigències contemplades en les
normes reguladores del TIL.

CEIP Sant Ferran, CEIP Mestre Lluís Andreu, IES Marc
Ferrer.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
X)

A la Pregunta RGE núm. 7673/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a compliment
aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (1). (BOPIB
núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Relació dels centres docents de Mallorca els Claustre de
professors dels quals dia 25 de juliol de 2014 no havia aprovat
els aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

CEIP Sant Bartomeu, CEIP Pare Bartomeu Pou, CEIP Es
Vinyet, CEIP Nostra Senyora de Robines, CEIP Els Molins,
CEIP Mestre Colom, CEIP Llorenç Riber, CEIP Joan Veny i
Clar, CEIP Bartomeu Ordines, CEIP Gabriel Comas i Ribas,
CEIP Es Puig, CEIP Es Canyar, IES Mossèn Alcover, IES
Manacor, EI Sa Torre, CEIP Montaura, CEIP Miquel Costa i
Llobera, CEIP Can Pastilla, CEIP Gènova, CEIP Aina Moll i
Marquès, CEIP Verge de Lluc, CEIP Es Molinar, Infant Felip,
CEIP Escola Graduada, IES Juníper Serra, IES Politècnic, IES
Ramon Llull, IES Joan Alcover, IES Antoni Maura, CEIP Sant
Jordi, CEIP Maria Antònia Salvà, CEIP Miquel Capllonch,
CEIP Vialfàs, CEIP Sa Graduada, CEIP Puig de na Fàtima,
CEIP Mestre Guillemet, CEIP Vora Mar, CEIP Melcior
Rosselló i Simonet, CEIP Es Putxet, CEIP Ses Marjades, CEIP
Es Puig, CEIP Jaume Fornaris i Taltavull, CEIP Rafal Nou,
CEIP Migjorn, IES Francesc de Borja Moll, CEIP Miquel Costa
i Llobera, CEIP Jaume I, CEIP Son Anglada, CEIP Pintor Joan
Miró, IES Joan Maria Thomàs, CEIP Norai, CEIP Ses Rotes
Velles, CEIP Jaume Vidal i Alcover, IES Josep Sureda i Blanes,
CEIP Sant Domingo, IES Josep Maria Llompart, IES Felanitx,
IES Guillem Colom Casasnoves, IES Aurora Picornell, IES Pau
Casesnoves, IES Emili Darder, IES Santanyí, IES Can Peu
Blanc, IES Baltasar Porcel, IES Capdepera, IES Santa
Margalida, IES Son Ferrer, IES Puig de sa Font, IES Damià
Huguet, IES Sineu, IES Llucmajor, IES Marratxí, IES La
Ribera, IES Binissalem, IES Porreres, IES Josep Font i Trias,
CEIP Ses Cases Noves, CEIP Son Basca, CEIP Sa Marina de
Llucmajor, IES Port d'Alcúdia, CEIP Binissalem, CEIP Molí
d'en Xema, CEIP Nou de Campos.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
Y)

A la Pregunta RGE núm. 7674/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a compliment
aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats (2). (BOPIB
núm. 162, d'1 d'agost de 2014).

Relació dels centres docents de Formentera el Claustre de
professors dels quals dia 25 de juliol de 2014 no havia aprovat
els aspectes educatius i de concreció curricular exigits per la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.

CEIP Sant Ferran, CEIP Mestre Lluís Andreu, IES marc
Ferrer.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 8319/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a aprovació projectes
TIL. (BOPIB núm. 165, de 19 de setembre de 2014).

Quins són els fonaments jurídics que, segons la Conselleria
d'Educació, permeten a una directora general aprovar els
projectes TIL dels centres escolars.

El punt 1 de la disposició final primera de l'Ordre de la
consellera d'Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de
2014, per al qual es desenvolupen determinats aspectes del
tractament integrat de llengües als centres docents no
universitaris de les Illes Balears, autoritza els directors generals
competents en matèria d'educació perquè adoptin les mesures
necessàries per aplicar el que disposa.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AA)

A la InterpelAlació RGE núm. 8938/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a política
general del Govern en regeneració democràtica. (BOPIB núm.
168, de 10 d'octubre de 2014).

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de
les Illes Balears sobre la política general en regeneració
democràtica.

Els principis que regeixen la nostra acció de govern es basen
en l'austeritat, l'optimització dels recursos públics, la
transparència, la confiança, l'aposta per l'interès general, la
llibertat, l'honradesa, la integritat, la responsabilitat i el
rendiment de comptes.

El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 9125/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a expedients als
directors de Maó (II). (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de
2014).

Creu la consellera d'Educació que els expedients oberts als
directors dels IES de Maó eren "expedients polítics".

La resposta és no.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
Maria Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AC)

A la Pregunta RGE núm. 9132/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a viatge a Cuba i
República Dominicana (cost). (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).

Quin ha estat el cost total del desplaçament, detallat per
persones i conceptes (bitllets d'avió, hotel, restaurants...) del
viatge realitzat per la Vicepresidència i membres d'IB3 a Cuba
i República Dominicana el passat mes de setembre?

Empresa: MIAM-Simonet Guardiola, Miquel
Nº Factura: 819/2014; Data factura: 23/09/14
Concepte: Obsequis protocolAlaris; Import: 482,70i

Empresa: MIAM-Simonet Guardiola, Miquel
Nº Factura: 843/2014; Data factura: 02/10/14
Concepte: Obsequis protocolAlaris; Import: 152,46i

Empresa: Viajes Martel, SL
Nº Factura: 43250; Data factura: 17/09/14
Concepte: Viatge treballador; Import: 152,69i
Empresa: El Corte Inglés, SA
Nº Factura: 95361431; Data factura: 07/10/14
Concepte: Publicacions sobre Illes Balears; Import: 56,50i

Empresa: El Corte Inglés, SA
Nº Factura: 95359110; Data factura: 30/08/14
Concepte: Obsequis protocolAlaris; Import: 318,50i

Empresa: Teixits Siscom, SL
Nº Factura: 357; Data factura: 22/09/14
Concepte: Banderes de les Illes Balears; Import: 540,02i

Empresa: Viajes Odamar, SL
Nº Factura: 23.936; Data factura: 09/10/14
Concepte: Vols i estada a Cuba i Sto. Domingo de tota la
delegació; Import: 8.510,00i
Empresa: Viajes Odamar, SL
Nº Factura: 23.769; Data factura: 09/09/14
Concepte: Viatge treballador; Import: 111,81i

    Despeses desplaçament personal; Import: 31,80i
    Despeses desplaçament personal; Import: 788,32i

Empresa: Consolat Cuba
Nº Factura: 8994; Data factura: 18/09/14
Concepte: Despeses desplaçament personal; Import: 55,00i
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Empresa: Aeroport Cuba
Nº Factura: ---; Data factura: 26/09/14
Concepte: Despeses desplaçament personal; Import: 55,00i

Empresa: Aeroport Santo Domingo
Nº Factura: ---; Data factura: 28/09/14
Concepte: Despeses desplaçament personal; Import: 125,00i

Empresa: Taxi
Nº Factura: 607; Data factura: 01/10/14
Concepte: Despeses de transport; Import: 16,00i

Empresa: JM Tours, SRL
Nº Factura: 692; Data factura: 29/09/14
Concepte: Despeses de transport; Import: 385,00i

Empresa: Áreas, SA
Nº Factura: 134143; Data factura: 01/10/14
Concepte: Despeses manutenció; Import: 32,50i

Empresa: Áreas, SA
Nº Factura: 131598; Data factura: 24/09/14
Concepte: Despeses manutenció; Import: 48,05i

Empresa: Guijarro Bagur, Ángel Farmacia
Nº Factura: 78078; Data factura: 13/09/14
Concepte: Despeses manutenció; Import: 31,40i

Empresa: Leroy Merlín, SL
Nº Factura: 806183; Data factura: 23/09/14
Concepte: Material tècnic; Import: 20,40i

Empresa: El Corte Inglés, SA
Nº Factura: 95360988; Data factura: 02/10/14
Concepte: Material tècnic; Import: 174,95i

Empresa: Pate Palo
Nº Factura: ---; Data factura: 29/09/14
Concepte: Assemblea general Sto. Domingo; 
Import: 168,75i RD 9.196,93

Empresa: HODELPA
Nº Factura: 0379851; Data factura: 30/09/14
Concepte: Assemblea general Sto. Domingo; 
Import: 14,65i RD 798,60

Empresa: Zorro
Nº Factura: 578949; Data factura: 28/09/14
Concepte: Assemblea general Sto. Domingo; 
Import: 38,75i RD 2.112,00

Empresa: Pate Palo
Nº Factura: ---; Data factura: 29/09/14
Concepte: Assemblea general Sto. Domingo; 
Import: 195,98i RD 10.681,73

Empresa: Inversiones Tuncsa
Nº Factura: 01601-C; Data factura: 30/09/14
Concepte: Assemblea general Sto. Domingo; 
Import: 2,66i RD 145,00

Empresa: HODELPA
Nº Factura: 045272; Data factura: 30/09/14
Concepte: Assemblea general Sto. Domingo; 
Import: 3,05i RD 166,40

   Pèrdua per canvi de moneda: 15,30i

Empresa: Restaurante
Nº Factura: 232; Data factura: 25/09/14
Concepte: Despeses manutenció; 
Import: 76,16i 92,95 CUC

Empresa: Restaurante Viphovago
Nº Factura: 4133; Data factura: 26/09/14
Concepte: Despeses manutenció; 
Import: 107,66i 131,40 CUC

Empresa: REX
Nº Factura: 115/14; Data factura: 26/09/14
Concepte: Despeses de transport; 
Import: 491,62i 600 CUC

Empresa: JUMBO
Nº Factura: 49180; Data factura: 28/04/14
Concepte: Servei de bugaderia; 
Import: 8,81i 10,75 CUC

Empresa: JUMBO
Nº Factura: 49179; Data factura: 24/09/14
Concepte: Despeses Assemblea general Centre Balear a Cuba;
Import: 2,46i 3 CUC

Empresa: Centre Balear a Cuba
Nº Factura: 9-27; Data factura: 27/09/14
Concepte: Despeses Assemblea general Centre Balear a Cuba;
Import: 3.314,05i 4.099,50 CUC

Empresa: Iberostar
Nº Factura: 5572 3/14; Data factura: 27/09/14
Concepte: Despeses Assemblea general Centre Balear a Cuba;
Import: 47,13i 57,50 CUC

Empresa: JUMBO
Nº Factura: 34267; Data factura: 28/09/14
Concepte: Despeses Assemblea general Centre Balear a Cuba;
Import: 195,00i 233,50 CUC

Pèrdua per canvi de moneda 2,20i

Total 16.767,42i

Palma, 9 de gener de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez Pérez.
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Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 9215/14, presentada per l'Hble
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a efectes
del Pla Econòmic Financer I. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).

Quins han estat els efectes que han produït les normes
sobre la jornada i horaris del personal funcionari al servei de
l'Administració General de la comunitat autònoma, adoptades
pel Pla Econòmic Financer?

En primer lloc, fer constar que la mesura concreta en què es
centra la pregunta, consta en el Pla Econòmic Financer de
reequilibri de la comunitat autònoma de les Illes Balears
2012/2014, amb la següent denominació "Increment de les 35
a les 37 hores setmanals de la jornada general de treball de tot
el personal del sector públic autonòmic".

S'han de tenir en compte també les següents normes:
L'article 4 del RDL 20/2013, de 13 de juliol, de mesures per

garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la
competitivitat i la Disposició addicional 71 de la Llei 2/2012, de
29 de juny, de pressuposts general de l'Estat per a l'any 2012.

Estableixen que la jornada ordinària de treball ha de tenir un
promig setmanal no inferior a les 37 hores i 30 minuts per al
conjunt del sector públic estatal, obligació que va tenir la seva
transposició en la normativa autonòmica, concretament en
l'article 3 del Decret 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en
matèria de personal i administratives per a la reducció del
dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques (modificat pel
DL 10/2012) el qual disposa que:

"A partir de l'1 de juliol de 2012, la jornada de treball
per al personal inclòs dins l'àmbit d'aplicació d'aquest
Decret Llei és de trenta-set hores i trenta minuts setmanals
de treball efectiu de mitjana en còmput anual, sense
perjudici de l'existència de jornades especials"
En resposta a sobre quin són els efectes que han produït les

normes sobre jornades i horaris, assenyalar que s'han dictat les
següents normes, Acords de Consell de Govern i Instruccions:
• Acord del Consell de Govern d'1 de juny de 2012 pel qual

s'aprova la jornada de treball i l'horari general del personal
al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears representat a la Mesa Sectorial de Serveis
Generals.

• Decret 35/2012, d'1 d'agost, mitjançant el qual es regulen la
jornada i els horaris general i especials del personal
funcionari al servei de l'Administració de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears representat a la Mesa
Sectorial de Serveis Generals.

• Instrucció 4/2012, de la directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis de dia 21
de juny de 2012, adreçada a les secretaries generals o als
òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en
matèria de personal, per la qual es fixen els criteris sobre el
control d'entrades i sortides i de compliment d'horari.

• Instrucció 1/2013 de la directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis adreçada
a les secretaries generals i als òrgans que tenguin atribuïdes
les funcions equivalents en matèria de personal, per la qual
es fixen els criteris de compliment de l'horari en els supòsits
de reducció de jornada voluntària i reducció de jornada i
flexibilitat horària addicional per motius de conciliació de la
vida familiar i laboral.

• Nota explicativa al punt 4 Instrucció 1/2013 de la directora
general de Funció Pública Administracions Públiques i
Qualitat dels Serveis adreçada a les secretaries generals i als
òrgans que tenguin atribuïdes les funcions equivalents en
matèria de personal, per la qual es fixen els criteris de
compliment de l'horari en els supòsits de reducció de
jornada voluntària i reducció de jornada i flexibilitat horària
addicional per motius de conciliació de la vida familiar i
laboral.

Com a resum d'aquesta mesura, assenyalar que els efectes
han estat els següents:
1) Jornada: nombre d'hores de treball efectiu que s'ha de fer en
un determinat còmput de temps, que pot ser anual, mensual o
setmanal (fins i tot diari).

S'ha establert la jornada en 37,5 hores. Per regla general, la
jornada es distribueix, a l'efecte de còmput, mensual i de manera
regular.
2) Horari: distribució d'aquest nombre d'hores al llarg del
còmput del temps, és a dir, entre els dies laborables. S'han
establert dos tipus d'horari:

- General
- Especials.

Horari general:
1) La jornada setmanal s'ha de fer amb caràcter general de
dilluns a divendres en règim d'horari flexible amb una part fixa
d'horari.
2) Part fixa: De concurrència obligatòria, de les 9.00 a les 14.00
hores.
3) Part flexible:

- Amb caràcter general es distribueix a voluntat del personal.
- Entrada: entre les 7.30 i les 9.00 h

 - Sortida: entre les 14.00 i les 18.00 el dimarts i el dimecres.
Entre les 14.00 i les 16.30 la resta dels dies de la setmana.
4) Quan es produeixen retards en l'hora d'entrada o sortida, per
causes justificades, a l'efecte de còmput, es considerarà que
l'horari ha estat de 8 a 15.30 h.
5) Pausa diària de trenta minuts en què pot absentar-se del lloc
de treball.
6) Temps per a la formació: es considerarà temps de treball
efectiu.

Horaris especials per als colAlectius que exerceixen l'activitat
laboral o professional en circumstàncies especials, la
determinació de la jornada i de l'horari, que tendran la
consideració d'especials i que, en tot cas, serà de 37,5 hores
setmanals, requereix una regulació específica que el Consell de
Govern determina mitjançant el Decret 35/2014.
Excepcionalment, per a determinats colAlectius, quan les
circumstàncies professionals ho justifiquin, la jornada setmanal
podrà ser d'un màxim de 48 hores, inclosos els serveis
extraordinaris, sempre que no se superi el màxim de la jornada
ordinària en còmput anual, amb els límits que estableix el
Decret 35/2014 i la resta de normativa aplicable.

Control del compliment de la jornada i de l'horari de treball:
correspon a cada conselleria, organisme autònom o ens del
sector públic instrumental amb personal funcionari que hi
estigui adscrit.

Finalment i, respecte als efectes d'aquesta mesura, destacar
que l'augment horari evidentment ha suposat un increment en la
producció del personal funcionari de l'àmbit dels serveis
generals de l'administració autonòmica.
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I un estalvi teòric de les hores treballades de més, que també
repercuteixen en la disminució de la necessitat de nomenar nou
personal.

El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 9216/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a efectes
del Pla Econòmic i Financer II. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).

Quins han estat els efectes que han produït les normes
sobre baixes per IT del personal funcionari de l'Administració
General de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,
adoptades del Pla Econòmic Financer?

En primer lloc fer constar que la mesura concreta en què es
centra la pregunta, consta en el Pla Econòmic i Financer de
reequilibri de la comunitat autònoma de les Illes Balears
2012/2014, amb la següent denominació "Suspensió temporal
del complement de les prestacions de la Seguretat Social per
incapacitat temporal per contingències comunes"

S'ha de dir que aquesta mesura ve implementada també per
les següents normes, acords, instruccions i circulars.
• Art. 7 del Decret llei 5/2012, en la redacció de l'art. 4 del

Decret llei 10/2012.
• Acord del Consell de Govern de 9 de novembre de 2012 pel

qual es determinen les situacions de caràcter excepcional en
les quals es reconeix un complement econòmic de la
prestació reconeguda per la Seguretat Social fins a arribar a
assolir, com a màxim, el 100% de les retribucions que
corresponguin a les persones afectades en cada cas.

• Instrucció 8/2012, de 3 de desembre, de la DG de Funció
Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis,
per la qual es fixen els criteris sobre la situació d'incapacitat
temporal i el compliment de l'horari i de la jornada de treball
en els casos d'indisposició del personal al servei de
l'Administració de la CAIB.

• Circular 1/2013 de la directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis
d'aclariment sobre l'aplicació del descompte en la nòmina
dels empleats públics en cas d'absència de la feina per
malaltia o accident que no donin lloc a una situació d'IT.

Com a resum d'aquesta mesura, assenyalar que els efectes
han estat els següents:

Personal de règim general
1) Es complementarà fins al 100% de les retribucions que es
percebin el mes anterior quan es tracti d'IT per:

a. Contingències professionals (inclou malalties
professionals i accidents laborals), des del 1r dia.
b. Contingències comunes, des del 1r dia, en els supòsits
següents:

- Hospitalització o intervenció quirúrgica.
- Una de les excepcions que preveu l'Acord de Consell

de Govern de 9 de novembre de 2012:
- Les que impliquin hospitalització o intervenció

quirúrgica que corresponguin al mateix procés patològic,
encara que tenguin lloc en un moment posterior.

- Tractaments de radioteràpia o quimioteràpia.

- Les que tenguin inici durant la gestació, encara que no
suposin risc durant l'embaràs o la lactància.
c. Contingències comunes, a partir del 21è dia

2) Es complementarà el 75% de les retribucions que es percebin
el mes anterior quan es tracti d'IT per:

- Contingències comunes, des del 4t fins al 20è dia.
3) Es complementarà fins al 50% de les retribucions que es
percebin el mes anterior quan es tracti d'IT per:

- Contingències comunes, des del 1r fins al 3r dia.

Personal MUFACE
En les situacions d'incapacitat temporal (excepte en els

supòsits que s'estableixen en el punt 1.b anterior) els funcionaris
tenen els drets econòmics següents:

a. Durant els primers noranta dies, a les retribucions que
s'estableixen en la normativa vigent (vegeu els punts
anteriors).
b. A partir del dia nonagèssim primer percebran:

- Les retribucions bàsiques i, si s'escau, la prestació per
fill a càrrec.

- Un subsidi per incapacitat temporal a càrrec de
MUFACE.

- La quantitat del subsidi és fixa i invariable, mentre no
s'extingeixi i serà la més alta de les dues quantitats següents:

- El 80% de les retribucions bàsiques meritades (sou,
triennis i grau, si s'escau), incrementades en la sisena part
d'una paga extraordinària, corresponent al tercer mes de la
llicència).

- El 75% de les retribucions complementàries meritades
en el tercer* mes de la llicència.

L'import del subsidi íntegre calculat així no podrà ser
superior a les retribucions complementàries íntegres
corresponents al tercer mes de llicència.
- Si la quantia del subsidi resulta superior, l'import es reduirà

en la quantia que excedeixi.

Quant als efectes econòmics, s'ha de dir que aquesta mesura
va entrar en vigor l'1 de setembre de 2012 i fins l'any 2014 ha
suposat el següent estalvi:

- De setembre a desembre de 2012: 80.990,46i
- Any 2013: 277.722,53i
- Any 2014: 273.077,74i
- Total: 631.790,73i

Com informació addicional dir que, en àmbit dels serveis
generals (personal funcionari i laboral l'any 2011 aquesta
complementació va suposar la quantitat d'1.912.566,92i (es
complementava el 100%).

Finalment, dir que amb aquesta mesura s'ha disminuït de
forma important l'absentisme laboral.

El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.
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Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 9220/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Lourdes Aguiló i Bennàssar, relativa a
complement retributiu. (BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de
2014).

Pensa que és just mantenir el complement retributiu
establert per la personal funcionari que ha ocupat càrrecs
públics, idèntic al complement de destinació que perceben els
directors generals de l'Estat, en un moment en què la totalitat
dels funcionaris públics han vist retallades les seves
retribucions i reduïts els seus drets?

En la meva condició de conseller d'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears he de complir i fer
complir la legislació vigent.

Marratxí, 15 de gener de 2015.
El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
AG)

A la InterpelAlació RGE núm. 9634/14, presentada per
l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a política
general en matèria de participació ciutadana. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2014).

El Grup Parlamentari Socialista interpelAla el Govern de
les Illes Balears sobre política general del Govern en matèria
de participació ciutadana.

La participació directa de la ciutadania s'articula des del
portal de la participació de la web en dues línies:

1. Participació en l'elaboració normativa
A través d'aquesta secció es proporciona a la ciutadania tota

la informació sobre els processos d'elaboració normativa i es
facilita la presentació telemàtica d'alAlegacions. 

Aquesta activitat s'inicia amb la tramitació de l'avantprojecte
de decret de mesures per a la simplificació documental dels
procediments administratius al juliol de 2012.

Des d'aquesta data es va publicar en aquesta secció la
informació en relació als projectes normatius en tramitació en
les diverses conselleries en fase d'audiència pública. Així,
durant 2013 es varen publicar 46 procediments de participació,
15 amb possibilitat de fer alAlegacions per via telemàtica i ha
comptat amb 286 visites (de mitjana) a cada procediment.

El 2014 el nombre de projectes normatius en els quals es va
donar un procés de participació va ser de 36.

2. La pregunta del mes
Aquest servei pretén mantenir un diàleg constant  entre el

Govern de les Illes Balears i la ciutadania sobre temes d'interès
general, mitjançant "La pregunta del mes". Aquest espai recull
informació sobre les opinions i preferències de la ciutadania,
que utilitzarem per millorar els nostres serveis i per incorporar
els seus suggeriments i inquietuds als processos de planificació
i gestió dels recursos de la comunitat autònomade les Illes
Balears.

A més a més el 2014 s'ha establert la possibilitat de
participar en l'elaboració dels Plans de Govern, amb punt

d'entrada en portals específics i també a través del Portal de
Participació.

Participació en Plans del Govern
El 2014 es va proposar a la ciutadania participació en

l'elaboració dels Plans següents:
a. Pla Hidrològic. Participació i consulta per a la revisió del
Pla Hidrològic de les Illes Balears.
b. Participació en el Nou Pla de Salut de les Illes Balears
que proposa:

- Trobar solucions rendibles  implantar mesures
innovadores per millorar l'assistència sanitària.

- Posar en comú recursos i bones pràctiques per abordar
els problemes i les reptes als quals ens enfrontem.
c. Red Natura 200 a les Illes Balears

- Participació en l'elaboració dels Plans de gestió Natura
2000. Suposa la participació en l'elaboració dels Plans de
gestió dels espais Xarxa Natura i la possibilitat de participar
en tallers dirigits a la ciutadania, entitats i organitzacions
interessades.

El conseller d'Administracions Públiques:
Juan Manuel Lafuente Mir.

Ordre de Publicació
AH)

A les Preguntes RGE núm. 9693/14 i 9736/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a
contractació de personal a Agència de Qualitat Universitària
de les Illes Balears (AQUIB) els 2013 i 2012. (BOPIB núm.
170, de 24 d'octubre de 2014).

Quantes autoritzacions per contractació de personal ha
demanat Agència de Qualitat Universitària de les II.BB.
(AQUIB) els anys 2013 i 2012?

Cap.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AI)

A les Preguntes RGE núm. 9965/14 a 9968/14, presentades
per l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relatives a
assessors/es Delegació d'Educació a Menorca (I a IV). (BOPIB
núm. 170, de 24 d'octubre de 2014).

Quin és el nombre d'assessors/res de la Delegació
d'Educació a Menorca a 15 d'octubre de l'any 2011, a 15
d'octubre de l'any 2012, a 15 d'octubre de l'any 2013 i a 15
d'octubre de l'any 2014?

Un assessor tècnic docent.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.
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Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 10426/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres de
millora i manteniment dels centres educatius (II). (BOPIB núm.
175, de 21 de novembre de 2014).

Relació, per anys naturals, de les obres de millora i
manteniment dels centres educatius dutes a terme des de juliol
de 2011 a octubre de 2014 als centres educatius de l'illa de
Menorca.

A l'illa de Menorca s'han dut a terme obres de millora i
manteniment per valor de 1.576.520,12i, des de juliol de 2011
fins octubre de 2014.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 10428/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, relativa a obres de
millora i manteniment dels centres educatius (IV). (BOPIB
núm. 175, de 21 de novembre de 2014).

Relació, per anys naturals, de les obres de millora i
manteniment dels centres educatius dutes a terme des de juliol
de 2011 a octubre de 2014 als centres educatius de l'illa de
Formentera.

No s'han fet obres però es tenen previstes per al 2015.

La consellera d'Educació, Cultura i Universitats:
M. Núria Riera Martos.

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 11504/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Mussol, novembre 2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Mussol durant el mes de novembre de 2014?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Mussol
durant el mes de novembre de 2014 ha estat: 13 menors/joves.

Palma, 9 de gener de 2015.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AM)

A la Pregunta RGE núm. 11505/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a estada
centre Es Pinaret, novembre 2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).

Quina ha estat l'estada més alta de joves en el centre Es
Pinaret durant el mes de novembre de 2014?

L'estada més alta dels menors/joves al centre Es Pinaret
durant el mes de novembre de 2014 ha estat: 59 menors/joves,
més 10 no retorns al centre.

Palma, 9 de gener de 2015.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AN)

A la Pregunta RGE núm. 11506/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Sra. Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
Programa Medi Obert, novembre 2014. (BOPIB núm. 178, de
12 de desembre de 2014).

Quants de menors i joves en mesures judicials han estat
atesos en el Programa de Medi Obert el mes de novembre de
2014?

Els joves amb mesura judicial de Medi Obert, de la Llei
reguladora de la Responsabilitat Penal dels menors, Llei
Orgànica 5/2000, de 2 de gener, que han estat atesos són: 1231
en el mes de novembre de l'any 2014.

Palma, 9 de gener de 2015.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 11507/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a ingressos
Centre Es Fusteret, novembre 2014. (BOPIB núm. 178, de 12
de desembre de 2014).

Quants menors han estat ingressats en el mes de novembre
de 2014 i amb quina mesura judicial en el Centre Es Fusteret?
Detall per setmana.

Menors ingressats al Centre Es Fusteret durant el mes de
novembre de 2014 detallat per setmanes i amb la mesura
corresponent:

5a setmana del 25 al 30: internament en règim semiobert: 1,

Total: internament en règim semiobert: 1.

Palma, 9 de gener de 2014.
La consellera de Família i Serveis Socials:
Sandra Fernández Herranz.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)
RGE núm. 775/15, del Grup Parlamentari MÉS, relatiu a

solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller d'Economia i
Competitivitat, sobre la gestió del concurs del segon casino.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2015, conformement amb l'article 46.2 del
Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que
solAlicita que la Comissió d'Economia recapti la compareixença
del Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat per tal d'informar
sobre la gestió del concurs del segon casino.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 9041/14. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 724/15,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta la retirada de la
proposició no de llei esmentada, relativa a la universitat del
món, publicada al BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Canvis en el text de la Proposició no de llei RGE núm.

505/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm.806/15,
presentat pel Grup Parlamentari MÉS, i accepta la substitució
del darrer paràgraf de l'exposició de motius de la proposició no
de llei esmentada, relativa a preus dels carburants a les Illes
Balears (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015). Per
consegüent, i atès que a la publicació es va obviar el darrer
paràgraf, ja que era ilAlegible, els paràgrafs que es transcriuen a
continuació s'han d'afegir al final de l'exposició de motius de la
iniciativa esmentada:

"Aquestes pràctiques contràries a la competència són
clarament perjudicials per als consumidors i per a
l'economia balear en general, ja que encareixen tots els
productes i serveis, en la mesura que els carburants fòssils
constitueixen la principal i quasi única font d'energia per al
transport.

Aquesta situació suposa un greu perjudici per als
ciutadans balears.

MÉS lamenta la passivitat del Govern balear en aquesta
matèria. Efectivament, tot i que des de fa dies els mitjans de
comunicació han deixat constància d'una situació que
pateixen tots els ciutadans balears i que des de MÉS li hem
demanar que actuï i presenti una denúncia davant la
Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, no ha fet
res.

Contrasta l'actuació del Govern balear amb la decidida
actuació que tengué la Xunta de Galícia, governada pel PP,
davant una situació similar el 2011, presentant una
demanant a la Comissió Nacional de la Competència
(organisme anterior) que procedís a investigar les
operadores petrolíferes, la qual cosa va fer. És més, enguany
mateix la Xunta ha presentat una bateria de mesures per
facilitar la competència i la baixada de preus de crus (incitar
per la que finalitzi l'expedient obert, la implementació
d'estacions de servei de low cost i pressionar les mateixes
petrolieres per tal que baixin els preus.

Per últim, indicar que aquesta situació seria evitable o el
seu impacte més reduït, si s'hagués aprovat el nou règim
especial insular per a Balears previst a la reforma estatutària
de 2007 i que havia d'entrar en vigor dia 1 de març de 2014
i que el Govern balear i el Govern d'Espanya, ambdós del
mateix Partit Popular, han incomplert greument."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Habilitació de dilluns i dissabtes als efectes de la

tramitació del Projecte de llei RGE núm. 682/15
(complementat amb els escrits RGE núm. 759/15, 843/15 i
856/15), del mecenatge esportiu i dels seus incentius fiscals a
les Illes Balears.

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 4
de febrer de 2015, 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 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

D)
Informació en relació amb l'escrit RGE núm. 434/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2015, en relació amb l'escrit indicat, presentat pel
diputat Sr. David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS,
admès per la Mesa en sessió de dia 27 de gener proppassat,
havent observat un error en el còmput del termini per a la
resposta del Govern a les preguntes amb solAlicitud de resposta
escrita RGE núm. 8607/14, 8818/14, 9866/14, 10234/14,
11439/14 i 11726/14 a 11729/14, relatives a Hotel Delta,  a
pernoctacions agost 2014, a Banca March i AENA,  a
temporada turística i contractació,  a companyia aèria pròpia i
a temporada turística a Mallorca, a Menorca, a Eivissa i a
Formentera (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre, 167, de 7
d'octubre, 170, de 24 d'octubre, 174, de 14 de novembre, 177,
de 5 de desembre  i 179, de 19 de desembre de 2014), acorda
que les preguntes esmentades no es tramitin com a preguntes
orals davant la Comissió de Turisme, ja que han estat
contestades en termini per part del Govern, per la qual cosa els
expedients corresponents es donen per finalitzats.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Bases de la convocatòria per al proveïment de dues places

d'uixers del Parlament de les Illes Balears mitjançant concurs
oposició en torn lliure.

RESOLUCIÓ DE PRESIDÈNCIA

La Presidenta del Parlament de les Illes Balears, en
compliment de l'aprovat per la Mesa a la sessió de dia 4 de
febrer de 2015, i a l'empara del que s'estableix als articles 7, 12
i 13 de l'Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears,
dicta la següent

RESOLUCIÓ

Aprovar la convocatòria per cobrir mitjançant concurs
oposició de dues places vacants en el cos d'uixers del Parlament
de les Illes Balears, en torn lliure, tot d'acord amb les bases que
es relacionen a continuació:

BASES DE LA CONVOCATÒRIA PER AL
PROVEÏMENT DE DUES PLACES D'UIXERS DEL

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ EN TORN

LLIURE

Primera
Objecte de la convocatòria

    Cobrir mitjançant concurs oposició en torn lliure dues places
vacants en el cos d'uixers del Parlament de les Illes Balears,
amb caràcter de funcionaris de carrera, del grup C, subgrup C2,
amb nivell de complement de destí 16 i complement específic
de 659,99 i mensuals. 

Segona
Requisits personals

1. Ser espanyol o tenir la nacionalitat d’algun dels estats
membres de la Unió Europea o d’algun dels països que hagin
subscrit un tractat internacional en els termes establerts a la
disposició addicional única de la Llei 17/1993, de 23 de
desembre, sobre l’accés a determinats sectors de la funció
pública dels nacionals dels altres estats membres de la Unió
Europea, i també d’acord amb l’establert a l’article 56.3.1. de la
Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic.

2. Ser major d’edat i no haver arribat a l’edat de jubilació
forçosa, ambdues edats referides al dia en què finalitzi el termini
de presentació d’instàncies.

3. No estar inhabilitat/ada ni suspès/esa per a l'exercici de la
funció pública; ni haver estat separat/da, mitjançant expedient
disciplinari de qualsevol administració pública, òrgan
constitucional o estatutari; ni trobar-se inhabilitat/ada per
sentència ferma per a l'acompliment de funcions públiques.

4. No patir malaltia ni disminució física o psíquica que
impedeixi l'acompliment de les funcions corresponents.

5. Tenir com a mínim el títol de graduat en educació secundària
obligatòria, o cicle formatiu de grau mitjà o equivalents.

6. Estar en possessió del carnet de conduir B o equivalent.

7. Estar en possessió del certificat B2 de català o equivalent,
homologat o expedit per la Direcció General de Cultura i
Educació, Departament de Llengua, o bé expedit per l’Escola
Balear d’Administració Pública. Aquells que no disposin del
títol hauran de realitzar una prova per demostrar la seva
suficiència en el coneixement d’aquesta.

8. Pagar en concepte de drets d’examen la quantitat de 9,84 i
que serà ingressada la C/C ES69 04872099152000009205 del
Banc Mare Nostrum.
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Tercera
 Presentació d'instàncies i termini per l'admissió dels
aspirants

1. Tothom que reuneixi les condicions de la base segona i
vulgui participar en aquestes proves presentarà al Registre de
l'Oficialia Major del Parlament de les Illes Balears la
corresponent solAlicitud, segons el model que figura a l’annex II;
en el termini de vint dies naturals a comptar des de l'endemà al
de la publicació de les presents bases al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears i a la pàgina web del Parlament
de les Illes Balears (www.parlamentib.es). Els aspirants que
presentin els documents que acreditin els requisits exigits
(carnet de conduir, certificat de català, i títol acadèmic exigit a
l’apartat cinquè de la base segona) a la base segona, hauran de
presentar-los aportant la còpia o les còpies degudament acarades
dels documents corresponents  juntament amb la solAlicitud.
Així mateix, s’adjuntaran els documents, títols i certificats
degudament acarats que acreditin els mèrits que s’han de valorar
a la fase de concurs. Així mateix adjuntaran el justificant
d’haver ingressat els drets d’examen.           
           Als efectes de valorar els mèrits pels serveis prestats en
qualsevol administració pública s’hauran de presentar els
corresponents certificats emesos per aquelles on consti
l’antiguitat, els llocs de feina desenvolupats i la situació
administrativa.

2. La presentació d'instàncies també es podrà realitzar pel
procediment establert a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del
règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú.

3. Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, l'Oficialia
Major publicarà al tauler d'anuncis de la cambra i a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es) la
llista provisional d'admesos i exclosos. S'hi farà constar el nom,
els cognoms i el núm. del DNI, així mateix s'hi assenyalarà el
motiu de la no-admissió dels aspirants exclosos, per tal que
aquests, en el termini de 10 dies hàbils comptadors des de la
data de publicació de la llista provisional, puguin alAlegar o
esmenar la causa que ha motivat la seva exclusió provisional.
Així mateix, es farà pública la relació d’aspirants que han de
realitzar la prova de català.

4. Transcorregut el període anterior i en el termini màxim d'un
mes, el tribunal resoldrà les reclamacions que s'hagin pogut
presentar, si n'hi havis, i dictarà la corresponent resolució, fent
pública la llista definitiva dels aspirants admesos i dels aspirants
que han de realitzar la prova de català, que es publicarà al
Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears  i a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es);
i també s'exposarà al tauler d'anuncis de la cambra, juntament
amb el lloc, la data i l'hora de celebració del primer exercici.

Quarta
Tribunal qualificador. Composició i funcionament

1. El tribunal es constituirà dins el quinze dies següents al de la
finalització del termini de presentació de les solAlicituds, amb
convocatòria prèvia dels membres titulars i suplents per part del
president o la presidenta d'aquest.

2. El tribunal qualificador estarà constituït per les persones
següents:

2.1.- President: la presidenta del Parlament o membre de la
Mesa en qui delegui.
2.2.- Vocal: un altre membre de la Mesa, designat per la
Mesa.
2.3.- Vocal: l'oficial major o lletrat en qui delegui.
2.4.- Vocal: un vocal elegit per la Junta de Personal.
2.5.- Vocal: la cap de la Secció de Protocol. Suplent: l’uixer
major.
2.6.- Secretari: el cap de Recursos Humans. Suplent: la cap
de servei d’Assistència Tècnica Parlamentària. 

En tots els casos se'n nomenaran els suplents corresponents.

3. En la sessió constitutiva, el president o la presidenta
solAlicitarà als membres, titulars i suplents, la declaració
expressa de no trobar-se sotmesos a les circumstàncies previstes
a l'article 28 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu comú. L'abstenció i la recusació dels membres del
tribunal se substanciaran d'acord amb el que disposen els
articles 28 i 29 d'aquesta llei.

4. Per actuar vàlidament el tribunal necessitarà la presència de
més de la meitat dels seus membres. Els acords s’adoptaran per
majoria de vots dels assistents; en cas d'empat, dirimirà amb el
seu vot el president o la presidenta. Per actuar vàlidament
hauran de ser-hi presents el president o la presidenta i el
secretari o la secretària.

5. Als efectes de notificacions i incidències, el tribunal tindrà la
seva seu al Parlament de les Illes Balears.

6. El tribunal resoldrà tots els dubtes i les incidències que
puguin sorgir després d'haver-se constituït i durant la celebració
de les proves.

7. El tribunal podrà nomenar els assessors que estimi oportú per
al desenvolupament de les proves selectives, especialment en la
preparació i la qualificació de la prova de català.

Cinquena
Procediment selectiu i desenvolupament de les proves

     El procés selectiu constarà de dues fases, en primer lloc, la
fase d’oposició, i, en segon lloc, la fase de valoració dels mèrits
dels aspirants.

5.1. Concurs de mèrits

La puntuació global d’aquesta fase serà de fins a 30 punts,
tot d’acord amb el següent barem:

5.1.1. Antiguitat per treballs efectuats a qualsevol administració
pública:
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1. Per cada mes de serveis prestats com a
funcionaris de carrera o interins, o com a
personal laboral al servei del Parlament de
les Illes Balears

0,280 punts per
mes fins a un
màxim de 17
punts

2. Per cada mes de serveis prestats com a
funcionaris de carrera o interins o com a
personal de les Corts Generals,
assemblees legislatives o parlaments
regionals de l’Estat, o dels parlaments
nacionals i assemblees regionals dels
estats membres de la Unió Europea o del
Parlament Europeu

0,180 punts per
mes fins a un
màxim de 10
punts

3. Per cada mes de serveis prestats com a
funcionaris de carrera o interins, o com a
personal laboral realitzats en qualsevol
altra administració pública distinta de les
anteriors

0,140 punts per
mes fins a un
màxim de 9
punts

La valoració màxima d’aquest apartat serà de 17 punts.

5.1.2. Coneixements de català:

      Es valoraran els coneixements de català amb el barem
següent:

      Els certificats expedits per l’EBAP o per la Direcció
General de Cultura i Educació, Departament de Llengua, o els
homologats per aquesta, relacionats amb els tipus de
coneixements següents:

Certificat de nivell C1 (abans certificat C) 3,00 punts

Certificat de nivell C2 (abans certificat D) 4,00 punts

Certificat de coneixements de llenguatge
administratiu (certificat E) 1,25 punts

Només es valorarà el superior, exceptuant-ne el certificat E
que es valorarà en qualsevol cas.     
       En relació amb l’equivalència sobre els certificats o títols
de coneixements de català  sobre la validesa d’aquests, s’estarà
d’acord amb allò que es reguli al respecte per part de la Direcció
General de Cultura i Educació, Departament de Llengua, o
d’altres institucions competents en aquesta matèria de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

5.1.3. Cursos de formació i perfeccionament:

      Es valoraran els cursos impartits per l’Institut Balear
d’Administració Pública (IBAP), l’Escola Balear
d’Administració Pública (EBAP), l'Institut Nacional
d’Administració Pública (INAP), el Ministeri per a les
Administracions Públiques, per a les organitzacions sindicals en
el marc dels convenis que signen amb les Administracions
Públiques de l’Estat i de la CAIB, en el marc dels acords de
formació contínua, bé actuant com a promotors o bé com signats
dels acords esmentats.
     També es valoraran altres accions formatives com cursos,
seminaris, congressos, jornades d’estudis, impartits per
administracions públiques, universitats, colAlegis oficials, i per
aquells centres o organismes establerts a l’apartat cinquè de la
Resolució de la consellera d’Administracions Públiques de dia

19 de juny de 2013, publicada al BOIB núm. 88 de dia 22 de
juny de 2013, tot seguint els criteris que s'hi estableixen; i també
els impartits per aquelles entitats o empreses que tinguin
reconeguda la condició d’entitats col.laboradores del Govern de
les Illes Balears en matèria de formació.
      Finalment es valoraran les accions formatives realitzades per
altres entitats o empreses distintes de les anteriors, amb les
quals la Mesa hagi establert convenis o contractes de formació,
o hagi autoritzat la inscripció a cursos, seminaris, congressos,
jornades d’estudi, etc., al personal de la cambra, en el marc de
plans de formació aprovats, amb caràcter general, o bé aquelles
accions formatives autoritzades per la Mesa de caràcter
individual.
      Per tant es valoraran els cursos que versin sobre les matèries
següents:

• Informàtica/ofimàtica.
• Jurídicoadministratives.
• Comptables, pressupostàries i econòmiques.
• Atenció al públic, qualitat, funció organitzativa i processos
administratius.
• Protocol, relacions públiques, premsa, comunicació,
divulgació institucional.
• Prevenció de riscs laborals, seguretat i socorrisme.
• Recursos humans i administració i organització de
personal
• Conducció de vehicles i seguretat vial.
• D'altres que puguin tenir relació amb les tasques dels llocs
de feina convocats.

(cada crèdit és equivalent a 10 hores de durada o a la part
proporcional si la durada n'és menor).

Valoració:
• 0,090 punts per crèdit, quan el certificat acrediti

aprofitament.
• 0,065 punts per crèdit, quan el certificat acrediti assistència.
• 0,115 punts per crèdit, quan el certificat acrediti impartició.

Els cursets relatius a la prevenció de riscs laborals per la
Mútua Balear o altres mútues de prevenció d’accidents laborals
es valoraran a raó de 0,020 punts per cada 1,5 hores
d’assistència.

No es valoraran en aquest apartat els certificats que no
indiquin les hores de durada ni aquells que corresponen a
assignatures d’una carrera universitària oficial, els cursos de
doctorat o els derivats de processos selectius.

Les assignatures superades d’estudis universitaris no oficials
(llicenciatures i diplomatures), així com  els crèdits dels màsters
i cursos d’expert universitari que tenen el caràcter de titulacions
pròpies d’una universitat determinada, es puntuaran amb 0,1
punts per assignatura si tenen relació amb els llocs de feina
convocats.
       Si s’han realitzat altres cursos, les matèries dels quals no
figuren a la relació anterior, que a judici del tribunal poden tenir
vinculació amb les tasques del lloc de feina convocat, també es
valoraran.
      Per valorar els cursos serà requisit necessari que figuri en el
corresponent certificat el nombre d’hores d’assistència o de
crèdits; si a la certificació pertinent no hi figura el nombre
d’hores o de crèdits, juntament amb el document que pertoqui
s’adjuntarà la declaració jurada en la qual constin el nombre
d’hores d’assistència o de crèdits, assumint les responsabilitats
que es puguin derivar si es presenten dades falses.
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Així mateix, si sorgeixen dubtes en relació amb la valoració
de determinats mèrits, el tribunal tindrà la potestat de fixar els
criteris per puntuar-los adequadament.

La puntuació màxima d’aquest apartat relativa a l’assistència
a cursos serà de 7,50 punts.

5.1.4. Estudis i altres títols:

       Es valoraran altres titulacions de nivell acadèmic igual o
superior a la de graduat en ESO, cicle formatiu de grau mitjà o
equivalents: 

a) Títols acadèmics:

1. Per cada titulació acadèmica de grau,
segon cicle universitari, llicenciatura,
arquitecte, enginyer o equivalents 3,50 punts

2. Per cada titulació acadèmica de diplomat
universitari, arquitectura tècnica, enginyeria
tècnica o equivalents 2,00 punts

3. Pels títols de batxiller superior o de cicle
formatiu de grau superior per cadascun 1,25 punts

4.Per cada títol de cicle formatiu de grau
mitjà 0,75 punts

5. Per cada títol de doctor 1,00 punts

  b) Altres títols: 

1. Per màsters universitaris, o títol
d’especialista universitari i/o similars o
equivalents de entre 300 i 600 hores

0,25 punts
cadascun

2. Per màsters universitaris, o títol
d’especialista universitari, i/o similars o
equivalents de entre 600 i 1.200 hores

0,50 punts
cadascun

3. Per màsters universitaris, o títol
d’especialista universitari i/o similars o
equivalents de més de 1.200 hores

0,75 punts
cadascun

La superació dels cursos i seminaris fonamentals dels
programes de doctorat es valorarà a raó de 0,08 punts per crèdit,
fins a un màxim de 1,00 punts.
        La superació de cada assignatura d’un grau, llicenciatura,
diplomatura, un segon cicle universitari o equivalent no acabat,
relacionada amb les funcions del lloc de feina, es puntuarà a raó
de 0,1 punts, fins a un màxim de 1,5 punts.
        En relació amb la valoració de les segones titulacions en
qualsevol àmbit, o bé a la forma de valorar-les, en cas de dubte,
s’estarà al que es disposa a la Resolució de la consellera
d’Administracions Públiques de dia 19 de juny de 2013,
publicada al BOIB núm. 88 de dia 22 de juny de 2013. 

La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 7 punts.

5.1.7. Coneixement d’altres llengües:  

Es valoraran  els certificats acreditatius dels coneixements
de qualsevol llengua oficial de les Escoles Oficials d’Idiomes
(EOI), de les universitats, de l’EBAP i d’altres escoles
d’administració pública amb les puntuacions següents:

Nivells del
Marc comú
europeu

Escoles
Oficials
Idiomes

Universitats,
escoles
d’administració
pública,
organitzacions
sindicals acords
formació contínua

Altres nivells
EBAP

Punts

1r curs de nivell
inicial

0,10

2n curs de nivell
inicial

0,20

A1 Bàsic 1
(primer curs
de cicle
elemental) 0,40 0,30

1r curs de nivell
elemental 0,30

A2 Bàsic 2
(segon curs
de cicle
elemental) 0,60 0,40

2n curs de nivell
elemental 0,40

B1
Intermedi 1 0,80 0,60

1r cuirs de nivell
mitjà 0,60

B1 +
Intermedi 2
(tercer curs
de cicle
elemental) 1,20 1,00

2n curs de nivell
mitjà 0,80

B2 Avançat
(abans
primer curs
cicle
superior) 1,40 1,40

B2 +
Avançat B2
+ (abans
segon curs
de cicle
superior) 1,50 1,50

C1 2,40 2,40

C2 2,50 2,50

A més a més es valoraran altres certificats del Marc comú
europeu considerats equivalents, que es valoren amb la mateixa
puntuació que els certificats de les escoles oficials d’idiomes:

1) Alemany:

Nivell Alemany Punts

A1 Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch A1
Star Deutsch 1 0,40

A2 Títol de nivell elemental EOI
Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch A2
Start Deutsch 2 0,60

B1 Títol de nivell intermeid EOI (= certificat de nivell
elemental
Europäishes Sprachenzertifikat Deutsch B1
Zertificat Deutsch 1,20
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B2 Títol de nivell avançant EOI (= certificat de nivell
superior; certificat d’aptitud)
Diplomat universitari especialista en llengua alamenya
(Mestre o altres)
Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 1
(DSH-1)
Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C1
Goethe-Zertifikat B2
Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF)-TDN3 1,40

C1 Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 2
(DSH-2)
Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2
Goethe-Zertifikat C1
Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP) 2,40

C2 Llicenciat en filologia alemanya
Llicenciat en traducció i interpretació: llengua alemanya
Deustche Sprachprüfung für den Hochschulzugang Stufe 3
(DSH-3)
Europäisches Sprachenzertifikat Deutsch C2
Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)
Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) 2,50

2) Anglès:

Nivell Anglès Punts

A2 Certificat de nivell intermig EOI (= certificat de nivell
elemental)
PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge University
ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College
London 0,60

B1 Certificat de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell
elemental)
PET (Preliminary Englisch Test). Cambridge University
ISE 1 (Integrated Skills in Englisch). Trinity College
London 1,20

B2 Certificat de nivel avançant EOI (= certificate de nivell
superior; certificate d’aptitud)
Diplomat Universitari especialista en llengua anglesa
(mestre o altres)
FCE (First Certificate in Englisch). Cambridge University
ISE II (Integrated Skills in Englisch). Triniyt College
London 1,40

C1 CAE (Certificate in Advanced Englisch). Camb ridge
University
ISE III (Integrated Skills in Englisch). Trinity College

2,40

C2 Llicenciat en filologia anglesa
Llicenciat en traducción i interpretación: llengua anglesa
CPE (Certificate of Proficiency in Englisch). Cambridge
University
ISE IV (Integrated Skills in Englisch). Trinity College 2,50

3) Francès:

Nivell Francès Punts

A1 DELF (diplome d’études en langue française A1) 0,40

A2 Títol de nivell elemental EOI
DELF A2 0,60

B1 Títol de nivell intermedi EOI (= certificat de nivell
elemental)
DELF B1 1,20

B2 Títol de nivell avançat EOI (= certificat de nivell
superior; certificat d’aptitud)
Diplomat universitari especialista llengua francesa
(mestre o altres)
DELF B2 1,40

C1 DALF (diplome approfondi de langue française C1) 2,40

C2 Llicenciat en filologia francesa
Llicenciat en traducció i interpretació: llengua francesa
DALF C2 2,50

La valoració s’efectuarà d’acord amb els següents criteris:
• Per a una mateixa llengua només es valorarà el nivell

superior dels acreditats amb els criteris assenyalats
anteriorment, i a l’efecte d’establir la valoració que
correspon a cada lloc de treball, es considera que els
certificats d’un nivell de coneixements d’un idioma
acrediten els coneixements dels nivells inferiors.

• Es podran valorar simultàniament llengües diferents, amb
els criteris indicats.

• Si existeixen dubtes en relació amb la validesa d’algun
certificat, l’equivalència de nivells o sobre la puntuació que
s’hi ha d’atorgar, es podrà solAlicitar informe a l’EBAP.
La puntuació màxima d’aquest apartat serà de 4,50 punts.

5.2. Fase d'oposició

Aquesta fase es valorarà fins a un màxim de 70 punts, tot
d’acord amb el següent detall:

Proves selectives

Es duran a terme dos exercicis obligatoris, un teòric i un
pràctic, així com una prova de català prèvia per a
aquells/aquelles que no presentin el corresponent títol o
certificat oficial de català.

5.2.1.  Prova de català: aquells o aquelles aspirants que no hagin
presentat el corresponent títol o certificat de català exigit a
l’apartat setè de la base segona, hauran de realitzar una prova
per tal de demostrar la seva suficiència en el coneixement de la
llengua catalana, d’acord amb els requeriments exigits per
accedir al certificat de coneixements de nivell B2 de català. Es
puntuarà com apte o no apte.

5.2.2. Exercici primer (teòric): de caràcter obligatori. Constarà
de dues parts: la primera consistirà a contestar per escrit un tema
d’entre dos que proposarà el tribunal per sorteig públic, dels que
figuren a l’annex I de les presents bases; la segona consistirà a
contestar un bloc de 20 preguntes curtes que versaran sobre les
següents matèries: organització, funcions i composició del
Parlament de les Illes Balears; els diputats del Parlament de les
Illes Balears; i el Reglament de la cambra, d’entre tres
alternatives que oferirà el tribunal a elegir per sorteig públic.
    Es valoraran d’entre altres factors la capacitat de síntesi, la
claredat en l’exposició i els coneixements exposats. El temps
per realitzar aquest exercici serà de dues hores (cada part tindrà
una durada d’una hora). Aquest exercici es puntuarà entre 0 i 10
punts.   

5.2.3. Exercici segon (pràctic): de caràcter obligatori. Consistirà
a resoldre per escrit 10 casos pràctics plantejats pel tribunal,
relacionats amb les funcions i tasques pròpies del cos d’uixers
del Parlament de les Illes Balears i amb l’organigrama d’aquest,
que s’elegirà d’entre tres alternatives possibles que oferirà el
tribunal, per sorteig públic. Aquest exercici es puntuarà entre 0
i 10 punts.

Es valoraran, d’entre altres factors, els coneixements
exposats en relació amb les preguntes formulades. El temps per
efectuar aquest exercici serà d’una hora i mitja.
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5.2.4. A la fase d’oposició totes les proves i exercicis tindran
caràcter eliminatori, els aspirants necessitaran la següent
puntuació mínima per continuar les proves i els exercicis:

1. Prova de català Apte
2. Exercici teòric 5 punts
3. Exercici pràctic 5 punts

5.2.4. La puntuació de cada exercici es calcularà fent la mitjana
aritmètica de les atorgades per cadascun dels membres del
tribunal, a cada exercici. En el cas de l’exercici teòric,
prèviament, per calcular la valoració final de l’exercici, cada
membre del tribunal puntuarà la primera i segona part (entre 0
i 10 punts cadascuna) obtenint la corresponent mitjana
aritmètica.       

Les puntuacions i la valoració final s'hauran de reflectir en
les respectives actes, així com les incidències que puguin sorgir
durant la celebració de les proves selectives.    

Després de la correcció de cada exercici, es publicarà al
tauler d'anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament de
les Illes Balears (www.parlamentib.es) la relació dels aspirants
amb les puntuacions obtingudes corresponents juntament amb
les dates i el lloc de realització dels propers exercicis. Entre
prova i prova, i exercici i exercici han de transcórrer un mínim
de tres dies hàbils.

Sisena

     L’ordre per a la realització del concurs i de les proves
selectives de l’oposició de la present convocatòria serà la
següent:

1r.  Prova de català
2n. Primer exercici (teòric)
3r. Segon exercici (pràctic)
4. Valoració del concurs de mèrits.
Un cop finalitzats els exercici anteriors, el tribunal es reunirà

per valorar els mèrits dels aspirants. Un cop fet això es
publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina web del Parlament de
les Illes Balears (www.parlamentib.es) la proposta provisional
de valoració dels mèrits.

A la vista d’aquesta, els i les aspirants podran formular les
reclamacions i alAlegacions en el termini de dos dies hàbils,
comptadors a partir del següent al de la data d’exposició pública
de la proposta provisional. Un cop examinades i resoltes
aquestes, el tribunal publicarà al tauler d’anuncis i a la pàgina
web del Parlament de les Illes Balears (www.parlamentib.es) la
proposta definitiva en relació amb la valoració final dels punts
de la fase de concurs.

Un cop finalitzat el procés selectiu el tribunal farà pública al
tauler d’anuncis de la cambra i a la pàgina web del Parlament de
les Illes Balears (www.parlamentib.es) la llista provisional amb
la relació dels aspirants que han superat les proves selectives
amb les puntuacions corresponents.

A fi de realitzar la qualificació final sobre 100 punts, les
puntuacions obtingudes en els exercicis teòric i pràctic es
reconvertiran a l’escala dels 100 punts, tot i seguint el criteri de
multiplicar cada punt obtingut per 3,5.
        A partir de la data de publicació de la llista provisional les
persones aspirants disposaran de tres dies naturals per efectuar
les possibles reclamacions.

A continuació el tribunal disposarà de set dies naturals per
resoldre les reclamacions, i tot seguit es farà pública la resolució
definitiva amb els aspirants seleccionats, que es publicarà a la

pàgina web del Parlament de les Illes Balears
(www.parlamentib.es) i al tauler d’anuncis de la cambra.

Setena
Presentació de documents

1. Dins els vint dies naturals des que es faci pública la resolució
que contengui la relació amb els dos aspirants seleccionats, i
prèvia notificació per part de l'Oficialia Major, aquests
aportaran els documents que pertoqui al Registre de la cambra.

2. Aquells que ostentin la condició de funcionaris interins o de
carrera o de personal laboral de qualsevol administració pública
únicament hauran d'aportar la certificació emesa per
l’administració pública en la qual presten els seus serveis, on
consti la seva condició estatutària o laboral, l’antiguitat i la seva
situació administrativa, així com el títol acadèmic exigit a la
base segona.

3. Els altres aspirants que no tinguin reconeguda la condició
d’empleat públic hauran d’aportar la següent documentació:
• Partida de naixement o certificat d’adquisició de la

nacionalitat espanyola, o document equivalent emès per
qualsevol país de la Unió Europea o per altres països que la
llei espanyola reconegui.

• Declaració jurada o promesa de no haver estat separat/da,
per expedient disciplinari, de qualsevol administració
pública, i de no tenir antecedents penals.

• Certificat mèdic on consti que l’aspirant no té cap malaltia
o defecte que li impedeixi d’exercir amb normalitat les
funcions pròpies del cos d’uixers.

                                                  
Vuitena
Nomenament i presa de possessió

1. Conclòs el termini establert a l’apartat anterior o abans, si
n’era el cas, es procedirà per part de la Presidència del
Parlament de les Illes Balears, amb l’aprovació prèvia per la
Mesa i mitjançat resolució, al nomenament com a funcionaris
i/o funcionàries de carrera del cos d’uixers dels dos aspirants
que hagin obtingut millor puntuació al concurs oposició i
presentat la documentació requerida, i es publicarà al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

2. Els interessats i/o les interessades disposaran del termini d’un
mes, comptador des de la notificació del nomenament per
prendre possessió de les places. Si no en prenen possessió en el
termini indicat, sense causa justificada, restaran en situació de
cessants.

Novena
Substitució
 

En qualsevol dels casos següents:
• Que la documentació aportada pels proposats presenti

defectes no rectificables que impedeixin formalitzar el
nomenament.

• Que una o les dues persones proposades renunciïn.
• Quan una o les dues persones proposades no prenguin

possessió de les places en el termini establert sense causa
justificada.

la Presidència del Parlament podrà substituir la persona o les
persones proposades per l’aspirant o els aspirants que segueixi
en la llista definitiva dels aspirants que hagin superat les proves
selectives.
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Desena

       En cas d’empat a les puntuacions finals, s’adjudicaran les
places:
• primer: s’actuarà d’acord amb l’establert a l’article 61 de la

Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, si n'era el
cas.

• segon: als funcionaris interins o de carrera, o personal
laboral de major antiguitat al Parlament de les Illes Balears

• tercer: si persisteix l’empat, als funcionaris interins o de
carrera, o personal laboral de major antiguitat a qualsevol
altra administració pública.

Onzena
Disposicions finals i recursos

1. Contra la convocatòria, les bases i els actes administratius
que se’n derivin es pot interposar recurs potestatiu de reposició
davant de la Mesa, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament
de les Illes Balears d’aquesta i aquestes respectivament, d’acord
amb el que es disposa als articles 116 i 117 de la Llei 30/1992,
de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i del procediment administratiu comú, a la Llei
4/1999, de 13 de gener, que modifica la Llei anterior i a l'article
77 de l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes; o bé
recurs contenciós administratiu, davant del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, tot d’acord amb que es disposa als
articles 8.2 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de dos
mesos comptadors a partir de l’endemà al de la data de
publicació de la resolució que conté les presents bases al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears.

2. En tot allò no previst a les presents bases i a l’Estatut de
Personal del Parlament de les Illes Balears, s'estarà al que es
disposa al Decret 27/1994, d'11 de març, pel qual s'aprova el
Reglament d'ingrés del personal al servei de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, i al Decret 26/2001, de 16 de
febrer, que modifica l’anterior.

3. De totes les reunions i sessions del tribunal qualificador
s'aixecarà la corresponent acta per part del secretari, la qual,
signada pels membres assistents, s'adjuntarà a l'expedient.

Annex I
Temari per accedir a dues places del cos d’uixers del

Parlament de les Illes Balears en torn lliure i mitjançant
concurs oposició

1. La Constitució Espanyola de 1978: principis generals,
estructura i contingut.

2. La Corona: funcions i prerrogatives. Configuració de la
monarquia a la Constitució Espanyola.

3. El Tribunal Constitucional. Organització del Tribunal.
Competències, matèries i processos davant el Tribunal
Constitucional.

4. Les Corts Generals. El Congrés de Diputats i el Senat:
composició i funcions. La funció legislativa de les Corts
Generals. La funció parlamentària de control al Govern.

5. L’estat de les autonomies: les comunitats autònomes.
Funcions i competències de l’Estat i de les comunitats
autònomes. 

6. El Govern central. Funcions i potestats en el sistema
constitucional espanyol. Composició del Govern. El

president. Les Comissions delegades. Els ministres. El
cessament del Govern.

7. L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Contingut bàsic
i principis generals. Reforma.

8. El president del Govern de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Elecció, estatut del president i funcions.

9. El Govern de la comunitat autònoma: composició,
competències i funcionament. L’estructura de
l’Administració de la comunitat autònoma: les conselleries,
les direccions generals i les secretaries generals.

10. Els consells insulars: organització, funcions i
competències.

11. L’Administració General de l’Estat i l’administració
local. Nocions generals, competències i organització.

12. El Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Contingut i estructura.

13. L'estatut dels diputats i les diputades del Parlament de
les Illes Balears, drets i deures,  adquisició, suspensió i
pèrdua de la condició de diputat i diputada.

14. Les sessions: classes, dies hàbils, ordre del dia, debats i
votacions.

15. La Presidència, la Mesa i la Junta de Portaveus. Els
grups parlamentaris. La Diputació Permanent.

16. El procediment legislatiu. Projectes de llei i proposicions
de llei i la seva tramitació. L’iniciativa legislativa
popular i la dels consells insulars.

17. Les comissions parlamentàries: les permanents i les no
permanents. El Ple. Les comissions d’investigació.

18. Drets i deures dels funcionaris públics. Breu referència
a l’Estatut de Personal del Parlament de les Illes Balears.

19. Les funcions del cos d’uixers del Parlament de les Illes
Balears, l’organigrama i l’Àrea de Comunicació i
Relacions Externes.

20. La Unió Europea. Antecedents, objectius i naturalesa
jurídica. Les institucions europees. El Consell i la
Comissió, el Parlament europeu i el Tribunal de Justícia
de la UE.

Annex II
Model d'instància 

......... (Nom i llinatges), nat/nada dia.... de.................del.......,
a............................, província de.........., que visc al
carrer/avinguda/plaça..............................…………………
núm...... pis....... porta....., del terme municipal de..........., Codi
postal. . . . . . . . . . . . . .…, amb DNI núm... . . . . . . . . . . . .  i
telèfon.............................

Declar:
Que reunesc totes les condicions requerides a la base segona

de la convocatòria publicada al BOPIB núm......de data.............
per tal de proveir dues places d’uixers amb caràcter de
funcionaris de carrera del Parlament de les Illes Balears, per
concurs-oposició i en torn lliure.

Que adjunt el títol de graduat en ESO o cicle formatiu de
grau mitjà o equivalent.  

Que adjunt certificat oficial acreditatiu del meu coneixement
del català oral i escrit.  

Que adjunt el carnet de conduir B.
Que adjunt els certificats, títols i documents corresponents

per participar a la fase de concurs de la present convocatòria.
Que, finalment, adjunt el justificant d’haver pagat els

corresponents drets d’examen.
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I és per tot això, que solAlicit de ser admès/esa a les
corresponents proves selectives.

                                     ..................... a.....d ..................del.....

                                                            Signatura.

A la Molt Hble. Sra. Presidenta del Parlament de les Illes
Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Tribunal qualificador de la convocatòria per al proveïment

de dues places d'uixers del Parlament de les Illes Balears
mitjançant concurs oposició en torn lliure.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2015, conformement amb la base quarta de la
convocatòria esmentada, publicada en aquest BOPIB, acorda
que la composició del tribunal qualificador de la convocatòria
esmentada serà la següent:

Presidenta:
Titular: Sra. Margalida Durán i Cladera (presidenta del

Parlament).
Suplent: Sra. Eulàlia E. LLufriu i Esteva (secretària

primera).

Vocals:
Titular: Sra. Joana Barceló i Martí (secretària segona).
Suplent: Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí (vicepresident segon).

Titular: Sr. Lluís Isern i Estela (oficial major).
Suplent: Sra. Esperança Munar i Pascual (lletrada).

Titular: Sr. Jaume Riera i Pou (Junta de Personal).
Suplent: Sr. Alberto Barceló i Crespí (Junta de Personal).

Titular: Sra. Aina Pilar Albertí i Cabot (cap de la Secció de
Protocol).

Suplent: Sr. Miquel Pastor i Sastre (uixer major).

Secretari:
Titular: Sr. Francesc Jiménez i Bestard (cap de Recursos

Humans).
Suplent: Sra. Catalina Palmer i Taura (cap de servei de

l'Àrea d'Assistència Tècnica Parlamentària).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Resolució sobre l’ús de la factura electrònica al Parlament

de les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2015, acorda d'aprovar, per unanimitat, la
resolució que es transcriu a continuació:

Resolució sobre l’ús de la factura electrònica al
Parlament de les Illes Balears

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el
sector públic, estableix a l’article 3 l’obligació de presentar les
factures davant un registre administratiu.

L’esmentada Llei 25/2013 recull a l’article 4 els proveïdors
que estan obligats a l’ús de la factura electrònica i a la seva
presentació a través del punt general d’entrada que
correspongui.

Estableix també a l'article esmentat que les administracions
públiques podran excloure reglamentàriament d’aquesta
obligació de facturació electrònica les factures l’import de les
quals sigui fins a 5.000,00 euros i les emeses pels proveïdors als
serveis a l’exterior de les administracions públiques.

Tenint en compte les característiques dels proveïdors amb
els quals treballa aquest parlament es creu necessari fer ús
d’aquesta facultat d’exclusió per així evitar que determinats
proveïdors tinguin dificultats per a la gestió de les factures
emeses.

L’entrada en vigor de l’article 4 de la esmentada llei, com es
recull a la disposició final vuitena, sobre obligacions de
presentació de factura electrònica a partir del 15 de gener de
2015, fa necessari regular aquesta facultat que tenen les
administracions públiques d’excloure de l’obligació de
facturació electrònica.

Article primer
Presentació de factures en el registre

El proveïdor que hagi expedit la factura pels serveis prestats
o per béns entregats al Parlament de les Illes Balears, tendrà
l’obligació de presentar-la al Registre General del Parlament de
les Illes Balears en el termini de 30 dies des de la data de
l’entrega efectiva de les mercaderies o la prestació dels serveis.

Article segon
Punt general d’entrada de factures electròniques

En compliment de l’obligació d’aquest Parlament de les Illes
Balears de disposar d’un Punt General d’Entrada de Factures
Electròniques per permetre la presentació electrònica de totes
les factures i altres documents emesos pels proveïdors i
contractistes, el Parlament de les Illes Balears s’adhereix al Punt
General d’Entrada de Factures Electròniques de l'Administració
de l'Estat, FACe, disponible en l’adreça URL
https://face.gob.es/es.

La recepció de factures per aquesta via tindrà els mateixos
efectes que els que es derivin de la seva presentació en el
registre administratiu.
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Article tercer
Ús de la factura electrònica

1. De conformitat amb l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de
desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del
registre comptable de les factures en el sector públic, tots els
proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a
l’administració pública podran expedir i remetre factura
electrònica. En tot cas, estaran obligades a l’ús de la factura
electrònica i a la seva presentació a través del punt general
d’entrada que correspongui les entitats següents:

a) Societats anònimes.
b) Societats de responsabilitat limitada.
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica

que manquin de nacionalitat espanyola.
d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no

residents en territori espanyol en els termes que estableix la
normativa tributària.

e) Unions temporals d’empreses.
f) Agrupació d’interès econòmic, Agrupació d’interès

econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital de risc,
Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de
regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització
hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

2. En virtut de la potestat conferida d’acord amb l’apartat segon
del referit article 4, estaran excloses de l’obligació de facturar
electrònicament a aquest Parlament de les Illes Balears factures
de fins a un import de 5.000 i, impostos inclosos.

3. Establir que els codis DIR3 del Parlament de les Illes Balears,
d’acord amb la seva estructura organitzativa, són:

Codi de l’oficina comptable: I00000203 
Asuntos Económicos
Codi de l’òrgan gestor: I00000203
Asuntos Económicos
Codi de la unitat de tramitació: I00000203 
Asuntos Económicos

Aquests codis seran indispensables per a la remissió de totes
les factures electròniques.

Disposició final únic
Entrada en vigor

Aquesta resolució tendrà efectes a partir de dia 15 de gener
de 2015.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Modificació del punt 2 de la Regulació de la gestió

econòmica de la cambra, aprovada per la Mesa del Parlament
de les Illes Balears del 16 de juny de 2011.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
4 de febrer de 2015, acorda d'aprovar, per unanimitat, la
modificació del punt 2 de la regulació de la gestió econòmica de
la cambra, publicada al BOPIB núm. 5, d'1 de ¡juliol de 2011,
que, en conseqüència queda com es transcriu a continuació:

"2. Ordenació dels pagaments

La Mesa es dona per assabentada del fet que el president
o la presidenta del Parlament delega, per als casos
d’absència, en el vicepresident primer o la vicepresidenta
primera la facultat d’ordenar els pagaments que li ve
reconeguda a l’article 33.1 de l’esmentat reglament.

La disposició dels fons es farà mitjançant les tres firmes
conjuntes del president o la presidenta, de l'oficial major i de
la interventora. Així mateix, els esmentats càrrecs podran
ser substituïts, respectivament, pel vicepresident primer o
vicepresidenta primera, per la lletrada Sra. Esperança Munar
i Pascual i pel cap de la Secció de Pressuposts i
Comptabilitat."

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 4 de febrer de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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