
 BUTLLETÍ OFICIAL
del

PARLAMENT
de les

ILLES BALEARS
  DL. PM. 558-1983 Fq.Con.núm. 33/28  20 de març de 2015 VIII legislatura Núm. 191  

SUMARI

1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

A) Llei de racionalització i simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
12472

B) Llei per la qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de desenvolupament tecnològic, i d'estableixen
mesures tributàries. 12484

C) Llei de drets i garanties de la persona en el procés de morir. 12491

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES DE MOCIONS

A) RGE núm. 2496/15, relativa a política general en matèria d'atenció sanitària a les Illes Balears. 12503

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

A) RGE núm. 625/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de protecció per l'atur a les Illes Balears. 12504

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN EL PLE

A) RGE núm. 2281/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a premi rebut per
l'EBAP en relació amb el material didàctic per a llenguatge igualitari. 12504



12462 BOPIB núm. 191 -  20 de març de 2015

B) RGE núm. 2286/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Escola d'Estiu.
12504

C) RGE núm. 2662/15, de l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conveni del
Govern amb l'Ajuntament de maó en relació amb el Quarter de Santiago. 12504

D) RGE núm. 2664/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a la religió, matèria
educativa o confessional. 12504

E) RGE núm. 2668/15, de l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compliment
de l'article 4 de l'Estatut d'Autonomia. 12504

F) RGE núm. 2670/15 (rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2773/15), de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a successió ab intestato. 12505

G) RGE núm. 2665/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a necessitats sanitàries
a Eivissa. 12505

H) RGE núm. 2658/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fira ITB de
Berlín. 12505

I) RGE núm. 2659/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou certificat que
demana la ITV. 12505

J) RGE núm. 2661/15, de l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Jornades de
Salut mental i dona. 12505

K) RGE núm. 2669/15, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a atenció a
persones amb dependència. 12505

L) RGE núm. 2656/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a promoció de
l'activitat nàutica. 12505

M) RGE núm. 2657/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de la grup
a la campanya 2014-2015. 12506

N) RGE núm. 2660/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular, relativa a programa
SEERF d'ajuda als emprenedors. 12506

O) RGE núm. 2663/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a activitat
legislativa durant aquesta legislatura. 12506

P) RGE núm. 2671/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pèrdua de posicions a
la renda per càpita. 12506

Q) RGE núm. 2667/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política
educativa. 12506

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

A) Punts 1, 3, 4, 5 i 9 de la Moció RGE núm. 2496/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en matèria d'atenció
sanitària a les Illes Balears. 12506

1.5. INFORMACIONS

A) Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2666/15. 12507

B) Aplicació del procediment directe i en lectura única a la Proposició de llei RGE núm. 1410/15. 12507



BOPIB núm. 191 -  20 de març de 2015 12463

C) Presa en consideració de la Proposició de llei RGE núm. 2547/15, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització. 12507

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES FORMULADES EN COMISSIÓ

A) RGE núm. 4416/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (IV). 12507

B) RGE núm. 4417/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista d'espera
quirúrgica de traumatologia a l'Hospital d'Inca. 12507

C) RGE núm. 4418/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista d'espera
quirúrgica de traumatologia a l'Hospital de Manacor. 12507

D) RGE núm. 4419/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista d'espera
quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Son Espases. 12508

E) RGE núm. 4420/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista d'espera
quirúrgica de traumatologia a l'Hospital Son Llàtzer. 12508

F) RGE núm. 4422/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació
d'osteocondritis a l'Hospital d'Inca (VI). 12508

G) RGE núm. 4429/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervenció
quirúrgica per infecció a l'Hospital Can Misses. 12508

H) RGE núm. 4432/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a infeccions lligades
a intervenció quirúrgica. 12508

I) RGE núm. 4676/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a pensionistes i
medicaments 2011. 12508

J) RGE núm. 4677/14 a 4679/15, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relatives a
pensionistes i medicaments 2012, 2013 i 2010. 12508

K) RGE núm. 5073/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Son
Espases, compatibilitats. 12509

L) RGE núm. 5074/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital d'Inca,
compatibilitats. 12509

M) RGE núm. 5075/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital de
Manacor, compatibilitats. 12509

N) RGE núm. 5076/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Son
Llàtzer, compatibilitats. 12509

O) RGE núm. 5077/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Can
Misses, compatibilitats. 12509

P) RGE núm. 5078/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Mateu
Orfila, compatibilitats. 12509

Q) RGE núm. 5728/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a metge preventista
a l'Hospital Son Espases. 12509



12464 BOPIB núm. 191 -  20 de març de 2015

R) RGE núm. 5999/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital
d'Inca, gener-abril 2014. 12510

S) RGE núm. 6000/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital
d'Inca, trasllats maig 2014. 12510

T) RGE núm. 6001/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital
d'Inca, morts 2014. 12510

U) RGE núm. 6002/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital
Son Espases, morts 2014. 12510

V) RGE núm. 6003/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital
de Manacor, morts 2014. 12510

X) RGE núm. 6005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital
d'Inca, morts gener-maig 2014. 12510

Y) RGE núm. 6006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital
Son Espases, morts gener-maig 2014. 12510

Z) RGE núm. 6007/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei de guàrdia
al Servei d'urgències de pediatria de l'Hospital d'Inca. 12511

AA) RGE núm. 11564/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
de medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció VIH/SIDA (I). 12511

AB) RGE núm. 11565/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
de medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció VIH/SIDA (II). 12511

AC) RGE núm. 11566/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
de medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció VIH/SIDA (III). 12511

AD) RGE núm. 11567/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions
de medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció VIH/SIDA (IV). 12511

AE) RGE núm. 11568/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a analítiques
específiques per determinar una infecció per VIH/SIDA (I). 12511

AF) RGE núm. 11569/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a analítiques
específiques per determinar una infecció per VIH/SIDA (II). 12512

AG) RGE núm. 11570/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats i
programes de prevenció relacionats amb la infecció per VIH/SIDA (I). 12512

AH) RGE núm. 11571/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats i
programes de prevenció relacionats amb la infecció per VIH/SIDA (II). 12512

AI) RGE núm. 11572/14 i 11573/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
activitats i programes de prevenció relacionats amb la infecció per VIH/SIDA (III i IV). 12512

AJ) RGE núm. 11890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament de
productivitats variables (I). 12512

AK) RGE núm. 11891/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de treball
de directius i gestió. 12512

AL) RGE núm. 11892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament de
productivitats variables (II). 12513

AM) RGE núm. 7255/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa Proper.
12513



BOPIB núm. 191 -  20 de març de 2015 12465

AN) RGE núm. 7256/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a programa Proper.
12513

AO) RGE núm. 7298/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Son Güells.
12513

AP) RGE núm. 7299/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a Son Güells (II).
12513

AQ) RGE núm. 9148/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a elaboració dels
PIA. 12513

AR) RGE núm. 9149/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA, ajudes
econòmiques 2014. 12514

AS) RGE núm. 9150/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA, ajudes
econòmiques 2013. 12514

AT) RGE núm. 9158/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA, prestació
d'ajuda a domicili 2014. 12514

AU) RGE núm. 9160/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIA, prestació
d'ajuda a domicili 2013. 12514

AV) RGE núm. 11457/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a copagament
del servei d'ajuda a domicili per dependència 2014. 12514

AX) RGE núm. 11458/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS servei
d'ajuda a domicili gener-octubre 2014. 12514

AY) RGE núm. 11459/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a PIAS ajuda
econòmica de dependència gener-octubre 2014. 12515

AZ) RGE núm. 11460/14 a 11464/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relatives a
PIAS Palma, Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, servei d'ajuda a domicili per dependència pendents. 12515

BA) RGE núm. 4822/14 a 4826/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relatives a
seguiment de la llengua blava 2009-2013. 12515

BB) RGE núm. 4828/14 a 4831/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relatives a
explotacions investigades 2010-2013. 12515

BC) RGE núm. 4843/14 a 4847/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari MÉS, relatives a
analítiques referents a la malaltia de les vaques boges 2009-2013. 12515

BD) RGE núm. 8643/14 a 8648/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
formació amb compromís de contractació (I a VI). 12515

BE) RGE núm. 8649/14 a 8656/14 i 10136/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a intermediació (I a VIII) i a servei d'orientació laboral (I). 12516

BF) RGE núm. 8660/14 i 8661/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
recursos del Programa de Garantia Juvenil i de finançament del programa de Garantia Juvenil. 12516

BG) RGE núm. 9222/14 i 9225/14 a 9232/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a treball a temps parcial (I a XI). 12516

BH) RGE núm. 9260/14, 9262/14 a 9266/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a treball fix discontinu (I i III a VII). 12516

BI) RGE núm. 9267/14 a 9271/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relatives al Pla
Prepara (I a V). 12516



12466 BOPIB núm. 191 -  20 de març de 2015

BJ) RGE núm. 10138/14 de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa al servei
d'intermediació laboral (II). 12516

BK) RGE núm. 10510/14 a 10513/14, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
dades laborals (I a IV). 12516

2.5. INFORMACIÓ

A) Resposta a les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió d'Economia RGE núm. 10137/14 i 10139/14.
12517

B) Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE núm. 3841/14
a 3847/14, 3849/14 a 3852/14, 9010/14 i 9961/14 a 9963/14. 12517

C) Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 682/15, pel qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen mesures
tributàries. 12517

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

A) RGE núm. 2989/15, del Grup Parlamentari Socialista, derivada de la InterpelAlació RGE núm. 625/15, relativa a taxa de protecció
per l'atur a les Illes Balears. 12517

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ESCRITA

A) RGE núm. 2912/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a festes de Sant Joan.
12518

B) RGE núm. 2913/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a festes de Sant Joan, ib-salut.
12519

C) RGE núm. 2914/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a festes de Sant Joan, Turisme.
12519

D) RGE núm. 2915/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a festes de Sant Joan, Ports
de les Illes Balears. 12519

E) RGE núm. 2945/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a docent de l'escola concertada,
titulació de llengua catalana. 12519

F) RGE núm. 2946/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a docent de l'escola concertada,
titulació de llengua catalana (ii). 12519

G) RGE núm. 2961/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a criteris i mèrits per
atorgar reconeixements. 12519

H) RGE núm. 2992/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a alumnat
estranger a Menorca. 12520

I) RGE núm. 2994/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 13 de març de 2015. 12520

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

A) RGE núm. 2993/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs d'oficines
de farmàcia. 12521

B) RGE núm. 3024/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa dels
drets dels consumidors i usuaris de les Illes Balears. 12521



BOPIB núm. 191 -  20 de març de 2015 12467

C) RGE núm. 3025/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a conclusions
de la primera fase de l'estudi de connectivitat aèria nacional de les Illes Balears. 12521

D) RGE núm. 3026/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució de les
dades d'atur a les Illes Balears. 12521

E) RGE núm. 3027/15, de l'Hble. Sra. Diputada María Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament
de la Comissió Balear de Medi Ambient. 12521

F) RGE núm. 3028/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a desenvolupament
del Pla d'acció en relació amb el producte d'art i cultura. 12522

G) RGE núm. 3029/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació del
Catàleg farmacèutic de les Illes Balears. 12522

H) RGE núm. 3030/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures adoptades
en matèria de transparència. 12522

I) RGE núm. 3031/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuacions en
matèria d'infraestructures a l'escola nàuticopesquera. 12522

J) RGE núm. 3032/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució del
finançament a curt termini. 12522

K) RGE núm. 3033/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a balanç de
la situació econòmica de les Illes Balears al llarg d'aquesta legislatura. 12522

L) RGE núm. 3034/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a balanç de legislatura.
12523

M) RGE núm. 3035/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a balanç d'educació.
12523

N) RGE núm. 3036/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llegat en atenció
sanitària. 12523

O) RGE núm. 3037/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llegat en
compliment del Pla estatal d'habitatge. 12523

P) RGE núm. 3038/15, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a compra
del Rocamar. 12523

Q) RGE núm. 3039/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concentració
de la comunitat educativa. 12523

R) RGE núm. 3040/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a president
i proximitat ciutadana. 12523

S) RGE núm. 3042/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a transparència i bon
govern. 12524

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 2939/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a programa "La
prostitució en els carrers de Palma". 12525

B) RGE núm. 2940/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comisión Nacional
de los mercados y la competencia. 12525

C) RGE núm. 2941/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència.
12525
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D) RGE núm. 2942/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris d'informació.
12525

E) RGE núm. 2943/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei públic.
12525

F) RGE núm. 2954/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències dels
primers mesos de 2015. 12525

G) RGE núm. 2955/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa a liquidació del
pressupost de l'exercici 2014. 12526

H) RGE núm. 2956/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya de
responsabilitat corporativa "Tots donam una mà". 12526

I) RGE núm. 2957/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució dels
continguts d'IB3 a les noves plataformes d'Internet. 12526

J) RGE núm. 2958/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla d'actuació per
a l'any 2015. 12526

K) RGE núm. 2959/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de la cultura
a IB3 Ràdio. 12526

L) RGE núm. 2960/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de celebració
del 10è aniversari d'IB3. 12526

M) RGE núm. 2996/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nova cua VIP a l'Aeroport
de Palma (1). 12527

N) RGE núm. 2997/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nova cua VIP a l'Aeroport
de Palma (2). 12527

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI DAVANT COMISSIÓ

A) RGE núm. 3052/15, dels Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS, relativa a acords en relació amb el Pacte per a la inclusió
social. 12527

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

A) A la Pregunta RGE núm. 722/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei 5/2013 (II).
12529

B) A la Pregunta RGE núm. 9861/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a queixes i mesures
d'informació i seguretat, fumigacions. 12529

C) A la Pregunta RGE núm. 9867/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tala de pins a l'entorn del
Fortí d'Illetes (1). 12529

D) A la Pregunta RGE núm. 9872/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions per a la lluita
contra la processionària (I). 12529

E) A la Pregunta RGE núm. 9873/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions per a la lluita
contra la processionària (II). 12530

F) A les Preguntes RGE núm. 9875/14 i 10108/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions
per a la lluita contra la processionària (IV) i a fumigacions aèries contra la processionària (VII). 12530

G) A la Pregunta RGE núm. 10102/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions aèries contra
la processionària (I). 12530
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H) A la Pregunta RGE núm. 10104/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions contra la
processionària (III). 12530

I) A la Pregunta RGE núm. 10105/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions contra la
processionària (IV). 12531

J) A la Pregunta RGE núm. 10106/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions aèries contra
la processionària (VI). 12531

K) A les Preguntes RGE núm. 10186/14 a 10192/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa, a l'Hospital d'Inca, a l'Hospital de Formentera, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital
de Menorca, a l'Hospital Son Llàtzer i a l'Hospital Universitari de Son Espases. 12531

L) A les Preguntes RGE núm. 10193/14 a 10199/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a quiròfans
funcionant a l'Hospital d'Eivissa, a l'Hospital d'Inca, a l'Hospital de Formentera, a l'Hospital de Manacor, a l'Hospital de Menorca, a
l'Hospital Son Llàtzer i a l'Hospital Universitari de Son Espases. 12531

M) A les Preguntes RGE núm. 10263/14 a 10267/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a satisfacció
amb les línies de bus (I a V). 12532

N) A la Pregunta RGE núm. 10407/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tala de pins i garriga a Santa
Eugènia (1). 12532

O) A la Pregunta RGE núm. 10408/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tala de pins i garriga a Santa
Eugènia (2). 12532

P) A les Preguntes RGE núm. 10498/14 a 10500/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relatives a lluita contra
la processionària (IV a VI). 12532

Q) A la Pregunta RGE núm. 10507/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estructura d'Espais de
Natura. 12532

R) A la Pregunta RGE núm. 10621/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a càmeres "via verda".
12532

S) A les Preguntes RGE núm. 11391/14 a 11397/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a llistes
d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa, l'Hospital d'Inca, l'Hospital de Formentera, l'Hospital de Manacor, l'Hospital de
Menorca, l'Hospital Son Llàtzer i l'Hospital Universitari de Son Espases. 12533

T) A les Preguntes RGE núm. 11398/14 a 11404/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a quiròfans
en funcionament a l'Hospital d'Eivissa, l'Hospital d'Inca, l'Hospital de Formentera, l'Hospital de Manacor, l'Hospital de Menorca,
l'Hospital Son Llàtzer i l'Hospital Universitari de Son Espases. 12533

U) A les Preguntes RGE núm. 11405/14 a 11408/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE, IVE
químiques, IVE quirúrgiques als hospitals públics i a l'Hospital Verge de la Salut. 12533

V) A la Pregunta RGE núm. 11409/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
autoritzades (I). 12533

X) A les Preguntes RGE núm. 11410/14 i 11413/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades (II) i a quantitat econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades (I). 12533

Y) A les Preguntes RGE núm. 11411/14 i 11414/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades (III) i a quantitat econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades (II). 12534

Z) A la Pregunta RGE núm. 11412/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/ginecòloga
per a IVE a Verge de la Salut. 12534

AA) A les Preguntes RGE núm. 11415/14 i 11416/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic i a ginecòlegs i ginecòlogues objectors. 12534



12470 BOPIB núm. 191 -  20 de març de 2015

AB) A la Pregunta RGE núm. 11418/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nines acollits al
PADI. 12534

AC) A les Preguntes RGE núm. 11419/14 i 11420/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a cànon
preestablert i cànon variable pagats a Gran Hospital Can Misses, SA. 12534

AD) A la Pregunta RGE núm. 11454/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a edat de prevenció
del càncer de mama 2011, 2012, 2013 i 2014. 12535

AE) A la Pregunta RGE núm. 11491/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renúncia d'ús
d'edificis (a Salut). 12535

AF) A la Pregunta RGE núm. 11492/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renúncia d'ús
d'edificis (a Salut) (II). 12535

AG) A la Pregunta RGE núm. 11510/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE novembre
2014. 12535

AH) A la Pregunta RGE núm. 11511/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció càncer
de mama novembre 2014. 12535

AI) A la Pregunta RGE núm. 11516/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a intervencions
quirúrgiques novembre 2014. 12536

AJ) A la Pregunta RGE núm. 11608/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a activitats de
formació en atenció a la diversitat per a l'alumnat d'educació especial o específica. 12536

AK) A la Pregunta RGE núm. 11612/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a recursos per a
infants amb necessitats especials. 12536

AL) A la Pregunta RGE núm. 11694/14, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a via verda d'Artà (II).
12536

AM) A les Preguntes RGE núm. 11697/14 i 11698/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relatives a cotxera
destinada a taller del tren a Artà (I i II). 12536

AN) A les Preguntes RGE núm. 11715/14 a 11717/14, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a expedients
sancionadors de 2012, 2013 i 29014 per tales no autoritzades. 12536

AO) A la Pregunta RGE núm. 11771/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a servei de podologia
conveniat amb Adiba. 12537

AP) A la Pregunta RGE núm. 11774/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a queixa i reiteració
de la petició 9092/14. 12537

AQ) A la Pregunta RGE núm. 11775/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Comissió mixta
de seguiment de Son Espases. 12537

AR) A la Pregunta RGE núm. 11776/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Comissió mixta
de seguiment de Son Espases (II). 12537

AS) A la Pregunta RGE núm. 11777/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Comissió mixta
de seguiment de Son Espases (III). 12538

AT) A la Pregunta RGE núm. 11781/14, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Comissionat
d'inspecció, vigilància i control de Son Espases. 12538

AU) A les Preguntes RGE núm. 2/15 i 3/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nombre de
ginecòlegs i ginecòlogues i de ginecòlegs i ginecòlogues objectors. 12538

AV) A les Preguntes RGE núm. 12/15 a 15/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a interrupcions
voluntàries de l'embaràs (1 a 4). 12539
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3.17. INFORMACIÓ

A) Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE núm. 2547/15, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre,
de suport als emprenedors i la seva internacionalització; obertura del termini de presentació d'esmenes i tramitació directa i en lectura
única. 12539

B) Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple RGE núm. 2666/15. 12539

C) Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1306/15. 12540

D) Tramitació pel procediment d'urgència per a la InterpelAlació RGE núm. 632/15. 12540

E) Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment directe i lectura única per a la Proposició de llei RGE núm. 2200/15,
per la qual s'estableix el marc regulador dels processos d'autonomia personal de menors que han estat sotmesos a una mesura de protecció
o reforma. 12540

F) Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment directe i lectura única per a la Proposició de llei RGE núm. 2547/15,
de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 12540

G) Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment directe i lectura única per a la Proposta de reforma RGE núm. 210/13,
de modificació de l'article 21 del Reglament del Parlament de les Illes Balears. 12540
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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2015, aprovà la Llei de racionalització i
simplificació de l'ordenament legal i reglamentari de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SIMPLIFICACIÓ DE

L’ORDENAMENT LEGAL I REGLAMENTARI DE
LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES

BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

L’ordenament jurídic de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, com a conjunt de normes vigents promulgades per les
institucions autonòmiques, és un sistema dinàmic que es renova
contínuament, s’actualitza i s’adequa als vaivens de les
exigències socials i econòmiques i a l’evolució del context
polític. Malgrat que canviïn els texts normatius que el formen,
l’ordenament autonòmic constitueix un sistema amb vocació de
permanència en el temps i en l’espai. Per això, és essencial
conservar-ne la coherència mitjançant decisions tècniques i
normatives que en mantenguin el sentit general i en garanteixin
la vocació de completesa.

D’ençà que s’inicià la tasca normativa de la nostra comunitat
autònoma l’any 1983, l’incipient ordenament jurídic autonòmic
ha anat experimentant una progressió tant des del punt de vista
quantitatiu, pel que fa al nombre de normes promulgades, com
des del punt de vista qualitatiu, pel que fa a les matèries objecte
de regulació, en consonància amb l’assumpció progressiva de
competències. Concretament, des que s’accedí a l’autonomia
s’han promulgat més de tres-centes cinquanta lleis i més de
quatre mil decrets, que, a més, han de conviure i relacionar-se
amb els ordenaments jurídics estatal i europeu.

L’Institut d’Estudis Autonòmics, d’acord amb les funcions
que li atribueix el Decret 209/1996, de 12 de desembre, en
matèria d’assessorament jurídic i de proposta de desplegament
normatiu, va rebre l’encàrrec de recopilar, estudiar i analitzar
exhaustivament, en coordinació amb les conselleries, totes les
normes dictades o promulgades, amb rang legal o reglamentari,
en l’àmbit de la comunitat autònoma.

Des del punt de vista formal, un dels principals problemes
observats és el que la doctrina denomina contaminació
legislativa, és a dir, l’acumulació temporal de totes les normes
creades que no han estat derogades expressament, però que ja
no s’apliquen perquè han perdut el seu objecte, han estat

derogades tàcitament, estan en desús o n’ha vençut el termini de
vigència establert.

També en l’aspecte formal generen confusió i incertesa les
normes que s’han modificat reiteradament i, a més, mitjançant
instruments normatius diversos —moltes vegades per mitjà de
les lleis anuals de pressuposts generals o, en algunes èpoques,
per mitjà de les denominades lleis d’acompanyament als
pressuposts generals—, la qual cosa obliga l’operador jurídic a
una exhaustiva tasca de recerca pels successius butlletins
oficials per tal d’esbrinar quin és el text actualment en vigor.

Tot aquest conjunt legislatiu ha esdevingut un corpus
normatiu complex que genera un grau molt elevat d’incertesa
jurídica a l’hora de determinar quin és exactament l’ordenament
autonòmic vigent.

II

Tanmateix, cal deixar palès que aquest no és un problema
exclusiu del nostre ordenament jurídic, sinó que afecta amb
caràcter general ordenaments jurídics nacionals, molt més antics
i, per tant, més complexos. La constància de l’existència
d’aquests problemes de manera generalitzada en pràcticament
tots els sistemes normatius occidentals ha fet que la doctrina i
les institucions públiques, des dels anys setanta del segle passat,
s’hagin ocupat d’aquesta qüestió.

És rellevant en aquest sentit la decisió de la Unió Europea
d’establir comissions permanents de simplificació legislativa a
partir dels anys vuitanta.

D’altra banda, diversos països del nostre entorn han afrontat
aquests problemes amb criteris diversos, segons la seva cultura
jurídica. Així, en el cas d’Itàlia, han abordat el procés
mitjançant dues lleis denominades de simplificació legislativa,
els anys 2003 i 2005. Les tècniques utilitzades són bàsicament
dues: la tècnica de la llei “guillotina”, en virtut de la qual totes
les normes anteriors a una data determinada queden
automàticament derogades si no s’indica expressament el
contrari; i la tècnica de la legislació delegada, que autoritza
expressament el Govern a reordenar la normativa per sectors
materials, incloent-hi les modificacions necessàries per garantir
la coherència jurídica.

En el nostre país, la Llei 2/2011, de 4 de març, d’economia
sostenible, en el capítol I del títol I, sota l’epígraf “Millora de la
qualitat de la regulació”, enumera com a principis d’una bona
regulació, en primer lloc, que les facultats d’iniciativa
normativa s’han d’exercir de manera coherent amb la resta de
l’ordenament per generar un marc normatiu estable i predictible,
creant un entorn de certitud que faciliti l’actuació dels ciutadans
i les empreses i l’adopció de les seves decisions econòmiques;
i, en segon lloc, que els poders públics han de procurar el
manteniment d’un marc normatiu estable, transparent i el més
simplificat possible, fàcilment accessible, per possibilitar el
coneixement ràpid i senzill de la normativa vigent que resulti
aplicable.

Així mateix, la necessitat de simplificar l’ordenament
elaborant texts refosos ja es va posar de manifest l’any 2000 en
l’Informe de l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmics sobre la gestió i la racionalització
de la regulació existent a Espanya, confirmada més tard en un
altre informe de 2010 sobre la mateixa matèria. Aquests
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informes fan palès que en la nostra tradició legal no hi ha eines
que mantenguin depurat l’ordenament, com ara poden ser les
revisions periòdiques obligatòries o la fixació de dates de
caducitat. També evidencien que les revisions dels marcs
legislatius s’han duit a terme de manera desordenada, puntual i
poc sistemàtica, la qual cosa dificulta molt l’accessibilitat a
l’ordenament vigent i afecta negativament la claredat i la
seguretat que hauria d’oferir qualsevol ordenament jurídic.

En la mateixa línia, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern,
preveu la participació de les comunitats autònomes en els
processos de revisió normativa en l’apartat 3 de la disposició
addicional segona, i disposa que els diferents departaments
ministerials han de dur a terme el procés de revisió i
simplificació en els seus àmbits competencials d’actuació, i
poden coordinar-ne l’activitat amb els òrgans competents de les
comunitats autònomes que, en l’exercici de les seves
competències i en aplicació del principi de cooperació
administrativa, duguin a terme un procés de revisió dels seus
respectius ordenaments.

Ja en l’àmbit autonòmic, la Llei 4/2011, de 31 de març, de
la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, entre
els seus principis generals, afirma que la millora del marc
regulador, o qualitat normativa, és essencial per complir els
compromisos europeus i fer més fàcil el desenvolupament de les
actuacions empresarials i ciutadanes. I en l’article 13 estableix
que “s’ha d’impulsar la simplificació normativa, la qual cosa
implica la revisió sistemàtica de la legislació per tal de garantir
la qualitat formal de les normes i el fet que estiguin escrites en
termes clars, precisos i accessibles per a la ciutadania. En aquest
sentit, s’han d’adoptar mesures que tendeixin a reduir el nombre
de normes reguladores i la seva dispersió i s’han de fomentar els
texts refosos”.

Atesos aquests antecedents, s’ha evidenciat la conveniència
de transcendir l’abast de l’encàrrec inicial i evitar així que la
tasca que ha duit a terme l’Institut d’Estudis Autonòmics no
esdevingui un simple exercici tècnic o científic, que es podria
fer servir com a referència per conèixer la normativa aplicable,
però que mancaria de l’eficàcia general pròpia de la legislació
en vigor.

III

És en aquest context en què s’emmarca l’objecte d’aquesta
llei. Les seves finalitats són, per tant, millorar la coherència de
l’ordenament normatiu autonòmic, simplificar la profusió de
normes existents i facilitar l’accés de tots els ciutadans i
operadors jurídics a un ordenament integrat per les versions
vigents. Tot això, mitjançant els instruments que s’hi preveuen:
en primer lloc, amb la derogació expressa de totes les normes en
desús, obsoletes o que han perdut el seu objecte o finalitat a
causa de l’evolució del context social, jurídic o polític, o del
simple transcurs del temps; en segon lloc, amb l’autorització al
Govern de les Illes Balears per aprovar els texts refosos de les
lleis que s’han modificat de manera successiva i dispersa o de
manera substancial; i, finalment, mitjançant l’encàrrec al
Govern perquè elabori les versions consolidades de les normes
reglamentàries que s’han anat modificant repetidament en
aspectes substancials. Tot això, de conformitat amb l’article 48
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, d’acord amb la
redacció que en fa la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de
reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i amb

l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de les
Illes Balears, que preveuen la delegació legislativa del
Parlament de les Illes Balears en el Govern de les Illes Balears.

Per això, és important insistir en la idea que la llei, tret del
procediment simplificat que regula i al qual ens referim més
endavant, no pretén innovar l’ordenament jurídic, en el sentit
estricte i substantiu del terme, atès que no crea dret ni tampoc
en modifica, sinó que es limita a complir una funció d’ordenació
de les normes, per mitjà de la determinació de les que ja no són
vigents i de l’autorització per refondre les que han estat
modificades constantment.

En aquest sentit, les regles de bona tècnica legislativa i
reglamentària requereixen que si una disposició normativa s’ha
modificat moltes vegades i en moments temporals diversos, en
comptes d’incorporar-hi noves modificacions, es torni a
formular la disposició normativa íntegra incorporant-hi els
preceptes nous i eliminant els derogats o substituïts. Tanmateix,
això no succeeix en la pràctica, sinó que la realitat és que els
texts legals o reglamentaris modificats s’ofereixen, en el millor
dels casos, en simples versions consolidades, les quals són actes
materials sense valor jurídic oficial.

En particular, i pel que fa a l’àmbit reglamentari, el cert és
que la regulació actual de la potestat reglamentària que fa la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, només
preveu un únic procediment d’elaboració i modificació de les
disposicions administratives generals. Això suposa que una
eventual consolidació d’un decret o d’una ordre requereix avui
dia seguir tots els tràmits que regulen els articles 42 a 47 de la
llei esmentada, malgrat que es tracti d’una operació que,
materialment, no implica cap innovació normativa.

Per tant, es considera oportú que, per als casos de simple
consolidació d’una norma amb rang reglamentari —en els quals
no es faci cap modificació, ni tan sols amb la finalitat
d’aclarir-ne, regularitzar-ne o harmonitzar-ne el contingut— es
pugui seguir un procediment simplificat en el qual es redueixin
els terminis de la majoria dels tràmits i se n’ometin d’altres que
perden el sentit des del moment en què el contingut normatiu
corresponent ja es va sotmetre al procediment ordinari
d’elaboració normativa. D’aquesta manera, si aquesta
consolidació no ha de permetre introduir cap modificació, els
informes que s’hagin d’emetre s’han de limitar a constatar que
la regulació vigent no es veu materialment afectada, més enllà
del contingut concret de la norma en cada cas. I això,
evidentment, sens perjudici de la possibilitat de fer-hi els retocs
puntuals que calguin des del punt de vista estrictament
gramatical, terminològic o d’estil per raons, únicament, de
correcció lingüística.

D’acord amb tot el que s’ha exposat, s’aprova aquesta llei,
que s’estructura en quatre articles, pels quals, respectivament,
es fixen l’objecte i la finalitat de la norma; s’autoritza el Govern
de les Illes Balears a aprovar els texts refosos que s’indiquen en
l’annex 1; s’insta així mateix el Govern que elabori els texts
reglamentaris consolidats de les normes que s’indiquen en
l’annex 2, per mitjà del procediment simplificat que estableix la
disposició final primera de la llei —per la qual es modifica amb
aquesta finalitat la Llei 4/2001—; i, finalment, es deroguen totes
les normes legals i reglamentàries —amb rang de decret— que
no es consideren vigents, d’acord amb l’annex 3, per les raons
i amb la finalitat ja indicades al llarg d’aquesta exposició de
motius.
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Així mateix, i amb una disposició addicional, s’insta el Govern
de les Illes Balears perquè, mitjançant el Consell de Govern o
el president de les Illes Balears, segons els casos, derogui els
decrets que s’indiquen en l’annex 4, el contingut dels quals es
relaciona més aviat amb la potestat d’autoorganització del
Govern que amb la seva potestat reglamentària estrictament
normativa, per la qual cosa no s’entén adient derogar-los
expressament per mitjà d’aquesta llei.

Article 1
Objecte i finalitat

1. La finalitat d’aquesta llei és simplificar l’ordenament jurídic
autonòmic des del punt de vista formal, a fi de dotar-lo de més
coherència interna i de facilitar el coneixement, més cert i clar,
de les normes que el componen i que són vigents actualment.

2. Amb aquesta finalitat, la llei té per objecte:
a) Facultar el Govern de les Illes Balears per elaborar i

aprovar els texts refosos de les lleis que s’han modificat de
manera successiva i dispersa o de manera substancial.

b) Instar el Govern de les Illes Balears que elabori i aprovi
les versions consolidades de les normes reglamentàries que
s’han modificat diverses vegades o de manera substancial, per
mitjà d’un procediment específic simplificat.

c) Derogar expressament les normes en desús, obsoletes o
que han perdut l’objecte o la finalitat a causa de l’evolució del
context social, polític o normatiu, o del simple transcurs del
temps.

Article 2
Texts refosos

S’autoritza el Govern perquè, en el termini de divuit mesos
comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, aprovi els
texts refosos de les lleis que s’indiquen en les lletres a) a g) de
l’annex 1, d’acord amb l’article 37 de la Llei 4/2001, de 14 de
març, del Govern de les Illes Balears, amb la possibilitat de
regularitzar-les, aclarir-les i harmonitzar-les.

Article 3
Texts reglamentaris consolidats

En el termini de nou mesos comptadors des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, el Govern de les Illes Balears, per mitjà de
les conselleries competents per raó de la matèria, ha d’iniciar els
procediments simplificats de consolidació de reglaments que
preveu l’article 47 bis de la Llei 4/2001, a fi d’aprovar els texts
consolidats dels decrets que s’indiquen en l’annex 2 d’aquesta
llei.

Article 4
Derogacions

Es deroguen les normes que consten en l’annex 3 d’aquesta
llei.

Disposició addicional única
Derogació d’altres decrets

S’insta el Govern de les Illes Balears perquè, en el termini
de sis mesos comptadors des de l’entrada en vigor d’aquesta llei
i mitjançant l’òrgan competent en cada cas, derogui els decrets
que consten en l’annex 4 d’aquesta llei.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de
les Illes Balears

1. L’epígraf de la secció 2a del capítol III del títol IV de la Llei
4/2001, de 14 de març, del Govern de les Illes Balears, queda
modificat de la manera següent:

“Secció 2a
Procediment general d’elaboració”

2. S’afegeix una nova secció, la secció 3a, al capítol III del títol
IV de la Llei 4/2001, amb la redacció següent:

“Secció 3a
Procediment simplificat

Article 47 bis
Procediment simplificat d’elaboració de texts consolidats

1. Els texts consolidats de reglaments s’han d’aprovar
seguint els tràmits del procediment simplificat que regula
aquest article.

Als efectes d’aquest procediment, s’entén per text
consolidat d’un reglament el que es limita a reunir en una
única versió el text inicial del reglament, substituint les
disposicions modificades, eliminant les derogades
expressament i incorporant les addicionades, sempre que
hagin estat aprovades seguint el procediment reglamentari
general i publicades en el Butlletí Oficial de les Illes
Balears.

Aquest procediment simplificat no es pot fer servir quan
la nova norma pretengui incorporar modificacions que no
hagin estat objecte d’aprovació i publicació oficial, llevat
que es tracti de modificacions estrictament gramaticals,
terminològiques o d’estil per raons de correcció lingüística.

2. L’elaboració dels texts consolidats a què es refereix
l’apartat anterior, l’ha d’iniciar la persona titular de la
conselleria competent per raó de la matèria, la qual ha de
designar l’òrgan responsable de tramitar el procediment i ha
de justificar la necessitat de dur a terme la consolidació.

3. Els projectes de texts consolidats únicament s’han de
sotmetre als tràmits i als informes següents:

a) Informe de l’Institut Balear de la Dona, en els casos
en què les normes objecte de consolidació no hagin estat
objecte d’aquest informe en el moment en què es tramitaren.
Aquest informe s’ha d’emetre en el termini de deu dies
hàbils.
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b) Informe de la secretaria general de la conselleria
corresponent, el qual ha de valorar els suggeriments que faci
l’Institut Balear de la Dona i s’ha de referir a l’adequació del
procediment seguit, d’acord amb les limitacions substantives
i els tràmits procedimentals que estableix aquest article.

c) Dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears,
si pertoca, d’acord amb la legislació reguladora d’aquest
òrgan consultiu.

4. Els reglaments que s’aprovin per mitjà d’aquest
procediment han d’incloure la denominació “text
consolidat” en el títol de la disposició i s’han de publicar en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.”

Disposició final segona
Modificació de la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del
Consell Consultiu de les Illes Balears

S’afegeix un segon paràgraf a l’apartat 7 de l’article 18 de
la Llei 5/2010, de 16 de juny, reguladora del Consell Consultiu
de les Illes Balears, amb la redacció següent:

“D’acord amb el procediment que estableix la secció 3a
del capítol III del títol IV de la Llei 4/2001, de 14 de març,
del Govern de les Illes Balears, en el cas de projectes de
reglaments pels quals s’aproven texts consolidats el
dictamen només s’ha de pronunciar sobre el compliment
efectiu de les limitacions substantives dels texts consolidats
i de les normes procedimentals específiques aplicables a
l’elaboració d’aquests texts que estableix la llei esmentada.”

Disposició final tercera
Entrada en vigor

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

ANNEX 1
LLEIS QUE S’HAN DE REFONDRE

a) Llei 9/1991, de 27 de novembre, reguladora del cànon de
sanejament d’aigües, afectada per:

— La Llei 6/1992, de 22 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
al 1993
— La Llei 4/1994, de 29 de novembre, de mesures en
relació amb diverses figures tributàries de la comunitat
autònoma de les Illes Balears
— La Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública 
— La Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives 
— La Llei 3/2012, de 30 d’abril, de mesures tributàries
urgents 
— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013 

— La Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2014
— Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any
2015
— Llei X/2015, de  XXXX, per la qual es regula el consum
cultural i el mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic, i s’estableixen mesures
tributàries

b) Llei 2/1993, de 30 de març, de creació del Parc Balear
d’Innovació Tecnològica, afectada per:

— La Llei 5/1996, de 18 de desembre, de diverses mesures
tributàries i administratives
— La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents
per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia,
noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures
tributàries

c) Llei 2/1998, de 13 de març, d’ordenació d’emergències a les
Illes Balears, afectada per:

— La Llei 16/2000, de 27 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública
— La Llei 20/2001, de 21 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública
— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives
— La Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les
llicències integrades d’activitat de les Illes Balears
— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013

d) Llei 7/1998, de 12 de novembre, d’ordenació farmacèutica de
les Illes Balears, afectada per:

— La correcció d’errades de la Llei 7/1998, de 12 de
novembre, d’ordenació farmacèutica de les Illes Balears,
publicada en el BOCAIB núm. 149, de 21 de novembre
— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives 
— La Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives 
— La Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives 
— La Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives
— El Decret llei 3/2013, de 14 de juny, de creació de la
Xarxa Hospitalària Pública de les Illes Balears i el
procediment de vinculació de centres privats d’atenció
especialitzada
— La Llei 1/2015, de 19 de febrer, per la qual es modifica
l’ordenació farmacèutica de les Illes Balears

e) Llei 12/1998, de 21 de desembre, del patrimoni històric de les
Illes Balears, afectada per:

— La Llei 11/2002, de 23 de desembre, de mesures
tributàries i administratives 
— La Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública 
— La Llei 1/2005, de 3 de març, de reforma de la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les
Illes Balears 
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— La Llei 2/2006, de 10 de març, de reforma de la Llei
12/1998, de 21 de desembre, de patrimoni històric de les
Illes Balears 
— La Llei 15/2006, de 17 d’octubre, d’arxius i patrimoni
documental de les Illes Balears
— La Llei 4/2008, de 14 de maig, de mesures urgents per a
un desenvolupament territorial sostenible a les Illes Balears
— La Llei 10/2010, de 27 de juliol, de mesures urgents
relatives a determinades infraestructures i equipaments
d’interès general en matèria d’ordenació territorial,
urbanisme i d’impuls a la inversió 
— La Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a
l’ordenació urbanística sostenible 

f) Llei 3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears,
afectada per:

— La Llei 1/2010, de 17 de maig, de modificació de la Llei
3/2002, de 17 de maig, d’estadística de les Illes Balears

g) Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears,
afectada per:

— La Llei 10/2003, de 22 de desembre, de mesures
tributàries i administratives 
— La Llei 8/2004, de 23 de desembre, de mesures
tributàries, administratives i de funció pública
— La Llei 13/2005, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i administratives 
— La Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades 
— La Llei 6/2007, de 27 de desembre, de mesures
tributàries i economicoadministratives 
— La Llei 9/2008, de 19 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2009 
— La Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic
instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears
— La Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2012 
— El Decret llei 3/2012, de 9 de març, de mesures urgents
per a la reestructuració del Servei de Salut de les Illes
Balears
— El Decret llei 9/2012, de 20 de juliol, de mesures per a la
reorganització del Servei de Salut de les Illes Balears
— El Decret llei 10/2012, de 31 d’agost, pel qual es
modifica el Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de mesures
urgents en matèria de personal i administratives per a la
reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i d’altres institucions
autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per
garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat 
— La Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents
per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia,
noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures
tributàries
— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013 
— La Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2014

 

ANNEX 2
DECRETS QUE S’HAN DE CONSOLIDAR

a) Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, afectat per:

— La correcció d’errades advertides a la publicació del
Decret 34/1987, de 21 de maig, d’ordenació sanitària de la
comunitat autònoma de les Illes Balears 
— El Decret 122/1987, de 30 de desembre, d’aprovació
definitiva de l’ordenació sanitària de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, establerta al Decret 34/1987, de 21 de
maig
— El Decret 76/1988, de 20 d’octubre, pel qual es dóna
nova redacció a diverses disposicions del Decret 34/1987, de
21 de maig, d’ordenació sanitària de la comunitat autònoma
de les Illes Balears
— El Decret 55/1990, de 17 de maig, que regula la
incorporació dels funcionaris sanitaris locals als torns
d’atenció continuada a les zones bàsiques de salut on no
s’han constituït equips d’atenció primària
— El Decret 42/1992, de 8 de juliol, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial de la comunitat autònoma de
les Illes Balears 
— El Decret 31/2001, de 23 de febrer, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears
— El Decret 122/2002, de 4 d’octubre, pel qual es modifica
el Decret 122/1987, de 30 de desembre, d’ordenació
sanitària territorial de les Illes Balears, modificat pel Decret
31/2001, de 23 de febrer 
— El Decret 19/2004, de 27 de febrer, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears
— El Decret 124/2005, de 9 de desembre, pel qual es
modifica l’ordenació sanitària territorial
— El Decret 37/2006, de 7 d’abril, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial 
— El Decret 59/2009, de 18 de setembre, pel qual es
modifica l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears
 — El Decret 91/2010, de 16 de juliol, pel qual es modifica
l’ordenació sanitària territorial de les Illes Balears 

b) Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes, afectat per:

— El Decret 104/1997, de 24 de juliol, pel qual es modifica
el Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes
— El Decret 153/1997, de 5 de desembre, de modificació
del Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es crea la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes 
— El Decret 86/1998, de 9 d’octubre, de modificació del
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es va crear la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes
— El Decret 216/1999, de 8 d’octubre, de modificació del
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes 
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— El Decret 48/2012, de 8 de juny, de modificació del
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes, i del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
— El Decret 45/2013, de 4 d’octubre, pel qual s’adapten els
decrets vigents en matèria de contractació a l’estructura de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

c) Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, afectat per:

— La correcció d’errors advertits en la publicació del Decret
147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
— L’Acord del Consell de Govern de 9 de febrer de 2001 de
delegació de competències en matèria de contractació
administrativa
— El Decret 39/2004, de 23 d’abril, de modificació del
Decret 147/2000, de 10 de novembre, sobre contractació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears 
— El Decret 48/2012, de 8 de juny, de modificació del
Decret 20/1997, de 7 de febrer, pel qual es creen la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, el Registre de Contractes i el
Registre de Contractistes, i del Decret 147/2000, de 10 de
novembre, sobre contractació de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
— El Decret 56/2012, de 13 de juliol, pel qual es crea la
Central de Contractació, es regula la contractació
centralitzada i es distribueixen competències en aquesta
matèria en l’àmbit de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i dels ens que integren el
sector públic autonòmic
— El Decret 45/2013, de 4 d’octubre, pel qual s’adapten els
decrets vigents en matèria de contractació a l’estructura de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

d) Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen
la formació, l’ingrés, la promoció i la mobilitat dels policies
locals de la comunitat autònoma de les Illes Balears, afectat per:

— El Decret 69/2004, de 9 de juliol, pel qual es modifica la
normativa reguladora de les policies locals de les Illes
Balears en matèria d’organització, uniformitat, formació,
ingrés, promoció i mobilitat 
— El Decret 66/2006, de 21 de juliol, de modificació del
Decret 72/1989, de 6 de juliol, de bases i exercicis per a
l’ingrés en les diverses categories de la policia local de les
Illes Balears, i del Decret 146/2001, de 21 de desembre, pel
qual s’estableixen la formació, l’ingrés, la promoció i la
mobilitat dels policies locals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears
— El Decret 67/2007, de 7 de juny, pel qual s’aprova el
Reglament marc de mesures urgents de les policies locals de
les Illes Balears 
— El Decret 100/2012, de 7 de desembre, pel qual
s’estableixen els criteris de revalidació i actualització dels
diplomes de cursos d’aptitud dels policies locals 

e) Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
afectat per:

— La correcció d’errades advertides en l’annex X del
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 
— La correcció d’errades del Decret 54/2002, de 12 d’abril,
pel qual es regulen les indemnitzacions per raó del servei del
personal al servei de l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 
— El Decret 75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears
— El Decret 106/2004, de 28 de desembre, de modificació
del Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 
— El Decret 8/2005, de 28 de gener, de modificació del
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears
— El Decret 98/2010, de 27 d’agost, pel qual es modifica el
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó de servei del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 
— El Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les
modalitats de colAlaboració en les activitats formatives i en
els processos selectius i de provisió organitzats per l’Escola
Balear d’Administració Pública, i s’aprova el barem de les
indemnitzacions que se’n deriven 
— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013 
— El Decret 25/2013, de 24 de maig, de modificació del
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, i del Decret 87/2012, de 16 de novembre,
d’avaluació i certificació de coneixements de llengua
catalana 
— El Decret 47/2014, de 7 de novembre, de modificació del
Decret 54/2002, de 12 d’abril, pel qual es regulen les
indemnitzacions per raó del servei del personal al servei de
l’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears

f) Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el Registre
de Parelles Estables de les Illes Balears i se’n regulen
l’organització i la gestió, afectat per:

— El Decret 140/2002, de 13 de desembre, de modificació
del Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea el
Registre de Parelles Estables de les Illes Balears i se’n
regulen l’organització i la gestió 
— El Decret 184/2003, de 21 de novembre, pel qual es
modifica el Decret 112/2002, de 30 d’agost, pel qual es crea
el Registre de Parelles Estables i se’n regulen l’organització
i la gestió 



12478 BOPIB núm. 191 -  20 de març de 2015

— La Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts
generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per
a l’any 2013

g) Decret 41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Sistema de
Salut de les Illes Balears, afectat per:

— El Decret 31/2008, de 14 de març, pel qual es modifica
el Decret 41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Sistema de
Salut de les Illes Balears
— El Decret 42/2010, de 5 de març, que modifica el Decret
41/2004, de 23 d’abril, pel qual es regulen les
compensacions per desplaçament dels usuaris del Sistema de
Salut de les Illes Balears 

h) Decret 31/2006, de 31 de març, pel qual es regula el règim
jurídic de les concessions per a la prestació del servei de
televisió local per ones terrestres en l’àmbit territorial de les
Illes Balears, afectat per:

— El Decret 36/2008, de 4 d’abril, pel qual es regula el
règim jurídic aplicable a l’atorgament de títols habilitants
per a la prestació del servei de radiodifusió sonora per ones
terrestres i a la inscripció d’aquests títols en el Registre de
Títols Habilitants per a la Radiodifusió Sonora en l’àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears

i) Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de
la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, afectat per: 

— El Decret 33/2009, de 19 de juny, pel qual es modifica el
Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de
la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears
— El Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés
electrònic als serveis públics de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears

j) Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la
Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia i
Comunicacions i l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i el
manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació,
afectat per:

— El Decret 11/2012, de 19 d’octubre, de modificació del
Decret 126/2010, de 23 de desembre, pel qual es regulen la
Comissió Superior de Sistemes d’Informació en Tecnologia
i Comunicacions i l’adquisició, l’alienació, l’arrendament i
el manteniment de béns i serveis dels sistemes d’informació

k) Decret 23/2012, de 23 de març, pel qual s’aproven els nous
estatuts de l’entitat pública empresarial Institut d’Innovació
Empresarial de les Illes Balears, afectat per:

— El Decret 28/2013, de 31 de maig, pel qual es modifiquen
els estatuts de l’entitat pública empresarial Institut
d’Innovació Empresarial de les Illes Balears

 
ANNEX 3

NORMES QUE ES DEROGUEN

— Llei 1/1997, de 20 de maig, de taxes per inspeccions i
controls sanitaris oficials de carns fresques

— Decret 51/1983, de 21 de juliol, pel qual s’adequa i es
reestructura la Comissió Provincial d’Urbanisme de les Balears
— Decret 65/1983, de 8 de setembre, pel qual es crea la
Comissió d’Avaluació de Projectes d’Inversió Pública Regional
— Decret 69/1983, de 27 d’octubre, pel qual s’estableix el
procediment i les característiques del finançament per a la
modernització i la racionalització de la petita i mitjana empresa
comercial 
— Decret 72/1983, de 6 d’octubre, pel qual es crea la Comissió
Assessora en Matèria de Política Lingüística de la Conselleria
d’Educació i Cultura
— Decret 74/1983, de 10 de novembre, de retribucions del
personal funcionari de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 
— Decret 4/1984, de 12 de gener, pel qual es crea la Comissió
de Política Hidràulica 
— Decret 17/1984, de 23 de febrer, d’establiment de les normes
sobre concessió de subvencions per a activitats esportives 
— Decret 27/1984, de 5 d’abril, pel qual es regula el règim de
subvencions per a programes d’activitats i equipaments a
organitzacions, associacions, grups juvenils i entitats
prestadores de serveis a la joventut 
— Decret 44/1984, de 7 de juny, sobre concessió de bestretes de
Tresoreria 
— Decret 50/1984, de 26 d’abril, de creació del Comitè Balear
de l’Any Internacional de la Joventut i de regulació de
funcionament d’aquest 
— Decret 64/1984, de 9 d’agost, sobre procediment de
contractació del personal al servei de la comunitat autònoma 
— Decret 99/1984, de 13 de setembre, d’aprovació de mesures
de suport a la petita i mitjana empresa turística balear 
— Decret 100/1984, de 13 de setembre, de creació de l’Institut
Balear d’Estadística IBAE
— Decret 106/1984, de 27 de setembre, sobre subvencions a la
petita i mitjana empresa en matèria agrària i pesquera 
— Decret 108/1984, de 27 de setembre, de regulació del
finançament preferent d’empreses industrials i comercials 
— Decret 142/1984, de 22 de març, d’institució del règim de
gerència urbanística de l’Excm. Ajuntament de Palma de
Mallorca 
— Decret 155/1984, de 6 de desembre, que incentiva la creació
i el manteniment d’ocupació mitjançant el suport a l’empresa
inversora 
— Decret 159/1984, de 13 de desembre, sobre constitució i
funcionament de la Junta Provincial Vitivinícola 
— Decret 160/1984, de 13 de desembre, de qualificació prèvia
de la Societat Cooperativa Agrícola i Ramadera, SL, del
districte de Sa Pobla com a agrupació de productors agraris als
efectes de la Llei 29/1972, de 22 de juliol 
— Decret 28/1985, de 18 d’abril, sobre increment de taxes per
als campaments d’estiu 
— Decret 31/1985, de 18 d’abril, d’establiment de criteris per
a la composició que han de tenir les assemblees generals de les
federacions esportives de Balears i per a l’elecció dels membres
i dels presidents de les federacions 
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— Decret 60/1985, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen el
procediment i les característiques per a la modernització i
adaptació del comerç al detall de carn a la nova normativa
tècnico-sanitària 
— Decret 63/1985, de 18 de juliol, pel qual es crea la societat
anònima “Servicios Forestales de Baleares, SA” 
— Decret 98/1985, de 31 d’octubre, pel qual es crea una
comissió tècnica del seguiment del Padró Municipal d’Habitants
de 1986 
— Decret 109/1985, de 15 de novembre, sobre mesures de
suport a la petita i mitjana empresa turística balear 
— Decret 110/1985, de 15 de novembre, sobre mesures de
seguretat als ascensors d’hotels i d’apartaments turístics 
— Decret 6/1986, de 23 de gener, pel qual es disposa el
contingut dels fulls d’inscripció padronal oficials a la CAIB 
— Decret 15/1986, de 27 de febrer, d’aprovació del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Assessor de RTVE
a les Illes Balears 
— Decret 35/1986, de 17 d’abril, de rectificació dels preus
màxims i mínims aplicables a les terres de les zones regables
amb aigües residuals depurades i subterrànies a la comarca
d’Inca-Palma 
— Decret 38/1986, de 17 d’abril, de suport a les empreses de
Balears 
— Decret 45/1986, de 15 de maig, pel qual es crea la Comissió
Territorial sobre Drogues de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 
— Decret 46/1986, de 15 de maig, pel qual es regula
l’ordenació i millora ramaderes a Balears 
— Decret 68/1986, de 10 de juliol, pel qual s’estableixen les
normes de mecanització i explotació estadística del Padró
Municipal d’Habitants 1986 
— Decret 71/1986, de 24 de juliol, pel qual s’aprova la inclusió
d’un vocal representant de la Conselleria de Turisme a la
Comissió de Transports de la comunitat autònoma 
— Decret 90/1986, de 16 d’octubre, pel qual es crea la
Comissió Autonòmica d’Hemoteràpia de Balears 
— Decret 94/1986, de 23 d’octubre, pel qual s’estableixen les
ajudes econòmiques a les empreses agropecuàries de Balears 
— Decret 100/1986, de 20 de novembre, regulador dels preus
que han de regir a les estaciones d’ITV de les Illes Balears 
— Decret 102/1986, de 27 de novembre, de regulació de
l’assistència financera als municipis de la comunitat autònoma
de les Illes Balears 
— Decret 103/1986, de 27 de novembre, d’autorització pel
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
d’operacions de crèdit o aval de les entitats locals 
— Decret 107/1986, d’11 de desembre, pel qual es crea el
Comitè Balear de Disciplina Esportiva 
— Decret 6/1987, de 5 de febrer, sobre denúncies de mora
davant la Comissió Provincial d’Urbanisme de Balears 
— Decret 8/1987, de 5 de març, pel qual s’estableixen ajudes
per a la contractació de dissenyadors 
— Decret 9/1987, de 5 de març, pel qual s’estableixen ajudes a
les empreses que emprenguin projectes de modernització,
investigació i desenvolupament tecnològic 
— Decret 10/1987, de 5 de març, pel qual s’estableixen ajudes
a les empreses que realitzin estudis per millorar-ne
l’organització industrial 
— Decret 12/1987, de 5 de març, pel qual es regulen ajudes per
a la realització de projectes de disseny 

— Decret 21/1987, de 26 de març, pel qual es fixen nous
terminis per a la instalAlació de mesures de seguretat i protecció
contra incendis en establiments turístics 
— Decret 30/1987, de 14 de maig, pel qual es regula el plus de
desplaçament per als veterinaris titulars al servei de la sanitat
local de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
— Decret 32/1987, de 21 de maig, pel qual es regula la
concessió de subvencions per a construcció, remodelació,
reforma o adecentament d’edificis i cementeris municipals 
— Decret 36/1987, de 28 de maig, de creació del Consell Social
de la Tercera Edat 
— Decret 37/1987, de 28 de maig, pel qual es deroguen la
prohibició relativa a preparar, distribuir, subministrar, vendre i/o
consumir tords i d’altres aus migratòries i les disposicions
complementàries d’aquesta 
— Decret 41/1987, de 9 de juny, pel qual es regula la prestació
de torns de guàrdies mèdiques a l’Hospital de Malalties del
Tòrax Joan March 
— Decret 83/1987, de 3 de setembre, pel qual es regulen les
subvencions concedides per la Conselleria Adjunta a la
Presidència 
— Decret 116/1987, de 18 de novembre, de creació de la
empresa pública “Foment Industrial, SA” 
— Decret 119/1987, de 10 de desembre, pel qual es crea i
regula el Comitè de Coordinació de Zona per a l’elaboració i
gestió del programa de desenvolupament integral de la zona de
muntanya Tramuntana-Artà 
— Decret 2/1988, de 14 de gener, de creació del Servei
d’Informació i Atenció al Ciutadà (SIAC) 
— Decret 6/1988, d’11 de febrer, pel qual es crea el servei
administratiu descentralitzat sense personalitat jurídica pròpia,
millora de la vivenda rural 
— Decret 20/1988, de 10 de març, pel qual s’aprova la creació
de la Unió de Federacions Esportives de les Balears 
— Decret 35/1988, de 14 d’abril, pel qual s’acorda la posada en
marxa del SICODE (sistema comptable descentralitzat) de la
comunitat autònoma de les Illes Balears 
— Decret 39/1988, de 14 d’abril, pel qual es regula la
materialització de les inversions financeres temporals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears 
— Decret 52/1988, de 12 de maig, pel qual es regula la
concessió de subvencions a les unions de cooperatives i a la
formació de cooperatives de segon grau per a la
comercialització en comú de productes agraris 
— Decret 58/1988, de 9 de juny, relatiu a compensacions
econòmiques als recaptadors titulars de la CAIB 
— Decret 62/1988, de 7 de juliol, pel qual s’estableix la
declaració obligatòria de la síndrome d’immunodeficiència
adquirida (SIDA) i s’estableixen diverses mesures per a la
prevenció 
— Decret 68/1988, de 7 de setembre, sobre reestructuració i
reconversió del sector de fruites seques a Balears 
— Decret 97/1988, de 22 de desembre, pel qual s’estableix un
règim de subvencions a les societats de caçadors que disposin
de terrenys propis per a la pràctica de la caça 
— Decret 98/1988, de 22 de desembre, regulador del
funcionament economico-administratiu dels serveis de menors
— Decret 13/1989, de 9 de febrer, pel qual es convoquen ajudes
a domicili a través de corporacions locals i entitats sense
finalitat de lucre 
— Decret 30/1989, de 31 de març, pel qual es fixa el mínim de
percepció per als serveis regulars de viatger per carretera 
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— Decret 38/1989, de 31 de març, pel qual es modifiquen
parcialment la composició del Consell Superior d’Acció Social,
la Comissió de Coordinació d’Acció Social i la Comissió
Territorial sobre Drogues de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 
— Decret 40/1989, de 31 de març, pel qual s’autoritza el
conseller de Turisme a concedir autoritzacions d’obertura
provisionals als establiments d’allotjaments turístics en
tramitació 
— Decret 54/1989, de 27 d’abril, pel qual s’estableixen ajudes
econòmiques per al transport de blat de les índies farratger 
— Decret 61/1989, de 22 de maig, pel qual s’autoritza la tarifa
d’inspecció tècnica de vehicles en línies mòbils 
— Decret 74/1989, de 6 de juliol, de creació de la Comissió
Balear de Cartografia 
— Decret 75/1989, de 6 de juliol, sobre criteris de la Comissió
Provincial d’Urbanisme per autoritzar edificis, instalAlacions i
usos d’utilitat pública o interès social en sòl urbanitzable no
programat sense programa d’actuació urbanística o en sòl no
urbanitzable 
— Decret 76/1989, de 20 de juliol, pel qual es regula la
concessió de subvencions per a la capitalització de cooperatives
agràries de segon grau 
— Decret 78/1989, de 31 de juliol, regulador de les subvencions
de la Conselleria de Cultura, Educació i Esports 
— Decret 81/1989, de 6 de setembre, pel qual s’estableixen
normes generals de procediment del règim econòmic de les
estacions d’inspecció tècnica de vehicles 
— Decret 95/1989, de 19 d’octubre, pel qual s’autoritza el
pagament avançat de subvencions en matèria de agricultura i
pesca mitjançant presentació d’aval 
— Decret 151/1989, de 14 de desembre, de reestructuració dels
serveis de metges, practicants i comares titulars de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 
— Decret 155/1989, de 14 de desembre, modificant els decrets
83/1989, de 21 de setembre, i 88/1989, de 5 d’octubre, per
adaptar-los a les peculiaritats pròpies dels sectors agraris i
pesquers
— Decret 20/1990, de 8 de febrer, de creació de la Comissió de
les Illes Balears per a la Commemoració del V Centenari del
Descobriment d’Amèrica 
— Decret 28/1990, de 22 de març, que regula l’execució
d’obres, treballs i activitats amb les empreses “Serveis Forestals
de Balears, SA”, “Institut de Biologia Animal, SA” i “Serveis
d’Aqüicultura Marina, SA” 
— Decret 37/1990, de 3 de maig, sobre les actuacions del
Govern Balear a les zones de perill d’incendis forestals i
d’erosió 
— Decret 54/1990, de 3 de maig, pel qual s’estableix
l’obligació de realitzar proves de detecció d’anticossos davant
el virus de l’hepatitis C, a les hemodonacions que s’efectuen a
la CAIB 
— Decret 98/1990, de 14 de novembre, regulant la concessió
d’ajudes per a l’adquisició de llavors controlades oficialment 
— Decret 110/1990, de 13 de desembre, que regula la
colAlaboració de la Universitat de les Illes Balears amb aquesta
comunitat autònoma en relació amb l’Escola de Turisme 
— Decret 111/1990, de 13 de desembre, que regula la situació
del personal que presta servei a les entitats de dret públic i que
actuen en règim de dret privat
— Decret 1/1991, de 10 de gener, de creació d’un registre
especial d’arrendaments rústics de Balears 

— Decret 2/1991, de 10 de gener, regulador de les ajudes
econòmiques a les associacions agràries per realitzar auditories
i estudis de viabilitat 
— Decret 3/1991, de 10 de gener, relatiu a assistència financera
als municipis (impost de béns immobles) 
— Decret 4/1991, de 24 de gener, regulador de les condicions
i del procediment d’admissió a les guarderies infantils
dependents de la Conselleria de Sanitat i Seguretat Social 
— Decret 13/1991, de 7 de febrer, sobre direcció dels treballs
d’extinció d’incendis forestals 
— Decret 50/1991, de 4 d’abril, tot declarant obligatori el
tractament fitosanitari contra determinades plagues i malalties
a les zones 5b de Balears 
— Decret 80/1991, de 20 de juny, de creació del Consorci
Centre de Formació Empresarial (CEFEM) 
— Decret 81/1991, de 4 d’abril, que regula i fomenta l’operació
de sobreempelt en plantacions de cítrics de la zona 5b de
Balears 
— Decret 84/1991, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova un pla de
mesures per a la millora del sector de cereals d’hivern a Balears
— Decret 99/1991, de 21 de novembre, pel qual es regula
l’execució d’obres, treballs i activitats amb l’empresa pública de
la CAIB “Serveis de Millora Agrària, SA” 
— Decret 12/1992, de 13 de febrer, sobre terminis per complir
i adquirir facultats urbanístiques previstes a la Llei 8/1990 
— Decret 26/1992, de 26 de març, pel qual s’aprova un pla de
mesures per a la millora de l’estructura productiva del bestiar
vacú lleter de Balears 
— Decret 31/1992, de 21 de maig, pel qual es determinen les
condicions higiènico-sanitàries mínimes que han de complir les
explotacions de bestiar vacú de llet a Balears 
— Decret 37/1992, de 3 de juny, pel qual es regula la caça del
tord per sistema tradicional de filats a coll 
— Decret 59/1992, de 24 de setembre, pel qual es dicten normes
per a la constitució del Consell d’Administració del Servei
Balear de Salut 
— Decret 62/1992, de 24 de setembre, pel qual es crea la
Comissió de la Commemoració del Centenari del naixement de
Joan Miró 
— Decret 63/1992, de 24 de desembre, pel qual es regulen els
ajuts a l’ocupació en el marc dels objectius 3 i 4 de Fons Social
Europeu
— Decret 5/1993, de 28 de gener, d’establiment d’ajudes
econòmiques per a electrificacions rurals 
— Decret 11/1993, d’11 de febrer, pel qual s’aprova la creació
de la Comissió de Seguiment del Pla de Suport a la
Modernització del Comerç 
— Decret 27/1993, d’11 de març, sobre regulació de capacitats
de població en els instruments de planejament general i sectorial
— Decret 51/1993, de 3 de juny, pel qual es regula el programa
de beques per al desenvolupament de maquetes empresarials 
— Decret 52/1993, de 3 de juny, pel qual es regula el programa
de nous projectes empresarials 
— Decret 89/1993, de 15 de juliol, relatiu a indemnitzacions
dels components de tribunals d’oposicions i comissions de
valoració de concursos, convocats per la CAIB 
— Decret 101/1993, de 2 de setembre, pel qual s’estableixen
noves mesures preventives en la lluita contra els incendis
forestals 
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— Decret 127/1993, de 16 de desembre, pel qual es despleguen
determinats aspectes de la Llei de finances i de les lleis de
pressuposts generals de la CAIB 
— Decret 138/1993, de 16 de desembre, pel qual es modifiquen
determinats articles dels estatuts de la Fundació Pública de les
Balears per a la Música 
— Decret 12/1994, de 27 de gener, pel qual s’estableixen les
normes relatives a la comunicació de posada en funcionament
dels establiments regulats pel Reial decret 2817/1983, de 13
d’octubre, i pel Decret 52/1985, de 27 de juny 
— Decret 13/1994, de 27 de gener, pel qual es regulen les
ajudes públiques a favor de les comunitats balears radicades a
l’exterior i de les entitats associatives per al foment de la
participació ciutadana 
— Decret 23/1994, de 24 de febrer, pel qual es crea la Comissió
de la Commemoració de l’Any de l’Arxiduc 
— Decret 25/1994, de 24 de febrer, de regulació de l’acció
subvencionadora de la Conselleria de Governació 
— Decret 46/1994, de 28 d’abril, sobre prevenció d’incendis
forestals 
— Decret 66/1994, de 26 de maig, que modifica el Decret
23/1994, de 24 de febrer, pel qual es crea la Comissió de la
Commemoració de l’Any de l’Arxiduc 
— Decret 74/1994, de 26 de maig, sobre regulació de les tarifes
generals i específiques d’aplicació als ports de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 
— Decret 90/1994, de 13 de juliol, sobre criteris per a
delimitació d’àrees de repartiment i càlcul i aplicació de
l’aprofitament tipus 
— Decret 32/1995, de 23 de març, pel qual s’acorda de posar en
funcionament el sistema informàtic de contractació de personal
de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
— Decret 56/1995, de 18 de maig, pel qual s’estableix una línia
d’ajudes per fomentar la cria de bestiar de races autòctones en
perill d’extinció 
— Decret 57/1995, de 18 de maig, pel qual s’estableix una línia
d’ajudes per fomentar l’agricultura ecològica o biològica 
— Decret 59/1995, de 2 de juny, pel qual es regulen els
requisits que han de complir les empreses instalAladores i les
empreses conservadores d’aparells elevadors 
— Decret 64/1995, de 15 de juny, pel qual s’estableix
l’obligatorietat d’instalAlar portes a les cabines dels ascensors 
— Decret 65/1995, de 30 de juny, pel qual es regulen els
requisits que han de reunir les empreses instalAladores i
conservadores de grues torre per a obres, com també sobre
determinats aspectes de la tramitació d’expedients 
— Decret 107/1995, de 21 de setembre, pel qual s’estableixen
normes d’aplicació al personal inclòs en l’àmbit de l’article 9 de
la Llei 2/1989 
— Decret 115/1995, de 13 d’octubre, de creació de la Comissió
de Secretaris Generals Tècnics 
— Reglament de 7 de novembre de 1995 d’organització i
funcionament de la Comissió de Protecció Civil de la comunitat
autònoma de les Illes Balears 
— Decret 1/1996, de 16 de gener, pel qual es crea la Comissió
de la Commemoració dels 100 anys de l’Aplec de Rondaies
Mallorquines d’en Jordi d’es Recó 
— Decret 39/1996, de 14 de març, pel qual es regulen les
inversions de la comunitat autònoma de les Illes Balears en
esponjament i millora de les destinacions turístiques de les Illes
Balears 

— Decret 45/1996, de 18 d’abril, pel qual es distribueixen les
competències sancionadores en matèria de treball, seguretat i
higiene i economia social
— Decret 48/1996, de 18 d’abril, pel qual s’estableixen les
condicions de seguretat per a la instalAlació de muntacàrregues
per a les obres 
— Decret 111/1996, de 21 de juny, pel qual s’estableix l’òrgan
administratiu instructor del procediment sancionador per
infraccions en l’ordre social 
— Decret 161/1996, de 26 de juliol, pel qual s’estableix l’òrgan
administratiu instructor del procediment sancionador per
infraccions en l’ordre social 
— Decret 171/1996, de 6 de setembre, pel qual es regulen els
horaris comercials a l’àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears 
— Decret 179/1996, de 4 d’octubre, pel qual es regula la
concessió d’ajudes econòmiques per part de la Presidència del
Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears 
— Decret 207/1996, de 12 de desembre, de regulació de
bestretes extrapressupostàries per cobrir els desfasaments
transitoris de tresoreria de les entitats autònomes i empreses
públiques de la CAIB 
— Decret 214/1996, de 21 de desembre, pel qual es regulen els
preus que han de regir en les estacions d’ITV de les Illes
Balears 
— Decret 220/1996, de 12 de desembre, pel qual s’estableixen
mesures per a la promoció de la utilització de gas canalitzat a
poblacions 
— Decret 221/1996, de 12 de desembre, pel qual es crea i
regula l’organisme de gestió i seguiment del POOT de Mallorca
— Decret 224/1996, de 21 de desembre, pel qual es
complementa el Reial decret 204/1996, de 9 de febrer, sobre
millores estructurals i modernització de les explotacions
agràries a les Illes Balears 
— Decret 225/1996, de 21 de desembre, pel qual es crea el
Registre Especial de Responsable de Taller de Reparació de
Vehicles Automòbils
— Decret 226/1996, de 21 de desembre, pel qual es crea el
document de qualificació empresarial per a l’exercici de les
activitats de reparació de vehicles automòbils, dels seus equips
i dels seus components
— Decret 4/1997, de 10 de gener, de creació del Consorci
Xarxa d’InstalAlacions de les Illes Balears 
— Decret 14/1997, de 23 de gener, pel qual es delega en el
ColAlegi Oficial de Farmacèutics l’establiment d’horaris mínims,
torns de guarderies i vacacions de les oficines de farmàcia 
— Decret 21/1997, de 7 de febrer, pel qual es regula la gestió de
les pensions no contributives i les derivades de l’extingit Fons
d’Assistència Social, que ha de dur a terme l’Institut Balear
d’Afers Socials 
— Decret 22/1997, de 7 de febrer, pel qual s’estableix
l’obligatorietat de colAlocar plaques identificatives en les
plataformes elevadores per a càrrega, no útils per a persones 
— Decret 23/1997, de 7 de febrer, pel qual s’estableix
l’obligatorietat d’instalAlar plaques identificatives en els
muntacàrregues per a obres 
— Decret 25/1997, de 7 de febrer, pel qual es regula el règim
transitori i extraordinari de subvencions al transport aeri per a
residents a les Balears 
— Decret 29/1997, de 18 de febrer, pel qual s’estableix el marc
normatiu de les ajudes per als sectors comercial, industrial i de
serveis de les Illes Balears 
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— Decret 31/1997, de 14 de març, pel qual s’estableixen
normes per a l’assignació de quantitats de referència
suplementàries de llet procedents de la reserva nacional 
— Decret 61/1997, de 7 de maig, pel qual s’estableix el marc
normatiu de les ajudes per a l’homologació i l’adaptació de les
explotacions ramaderes a la normativa comunitària i a la
protecció del medi ambient i el paisatge, així com les ajudes per
a l’adquisició de quantitats individuals de referència de llet de
vaca 
— Decret 66/1997, de 21 de maig, pel qual es regulen les ajudes
públiques a les persones majors, que són competència de
l’Institut Balear d’Afers Socials (IBAS)  
— Decret 94/1997, de 4 de juliol, pel qual es regula l’ús de
claus per accionar la maniobra dels ascensors
— Decret 109/1997, de 1 d’agost, pel qual s’exigeix informació
complementària en els documents d’acompanyament i
l’etiquetatge de les carns, a l’àmbit de la comunitat autònoma de
les Illes Balears 
— Decret 155/1997, de 5 de desembre, pel qual es regulen les
condicions especials per a l’envasament de l’oli d’oliva verge
corrent produït a la Serra de Tramuntana de Mallorca 
— Decret 156/1997, de 5 de desembre, pel qual es crea i es
regula el consorci denominat Centre d’Investigació i
Tecnologies Turístiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears 
— Decret 159/1997, de 23 de desembre, pel qual s’adscriuen de
manera definitiva al consorci Xarxa d’InstalAlacions de les Illes
Balears els drets i les obligacions que deriven de l’extingit
Institut Balear de Serveis a la Joventut  
— Decret 27/1998, de 20 de febrer, pel qual s’estableixen les
normes de seguretat per a la instalAlació de plataformes
elevadores per a càrregues no útils per a persones 
— Decret 33/1998, de 6 de març, de regulació de la creació de
la Comissió de l’Euro en l’àmbit de la CAIB 
— Decret 36/1998, de 13 de març, pel qual es crea el Registre
de Petits Productors de Residus Tòxics i Perillosos de la
comunitat autònoma de les Illes Balears 
— Decret 60/1998, de 29 de maig, pel qual es crea el Consell
Balear de Promoció Comercial 
— Decret 77/1998, de 31 de juliol, que aprova el Reglament
tècnic pel qual es regulen les condicions de producció
zootècnica, transformació industrial i distribució comercial de
la denominada “llet fresca pasteuritzada d’alta qualitat” 
— Decret 78/1998, de 31 de juliol, sobre accions adreçades a la
millora de la qualitat higiènica de la llet crua 
— Decret 100/1998, de 6 de novembre, pel qual s’estableix una
línia d’ajudes per a la protecció de l’entorn de l’olivera 
— Decret 104/1998, de 20 de novembre, mitjançant el qual
s’eliminen els valors unitaris del deute de la CAIB anotat i les
tinences individuals de deute de la CAIB anotat constituïdes per
valors del mateix codi valor es converteixen en tinences de
saldos nominals 
— Decret 38/1999, de 16 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic de l’acció concertada amb entitats sense afany de lucre
de l’Institut Balear d’Afers Socials 
— Decret 44/1999, de 30 d’abril, sobre suplència, per vacant
dels titulars, de determinats òrgans administratius de les
conselleries del Govern Balear 

— Decret 182/1999, de 13 d’agost, pel qual es modifica el
Decret 80/1998, de 28 d’agost, pel qual es crea el Registre en
matèria de prevenció de riscs laborals
— Decret 244/1999, de 26 de novembre, pel qual es regula
l’Estatut bàsic dels centres de persones majors dependents de
l’Institut Balear d’Afers Socials 
— Decret 247/1999, de 26 de novembre, pel qual s’estableixen
les condicions específiques per a l’ús de noms geogràfics de la
comunitat autònoma de les Illes Balears en l’etiquetatge de carn
de porcí i oví-cabrum 
— Decret 35/2000, de 10 de març, pel qual s’estableix la nova
regulació de la Comissió del Joc de les Illes Balears 
— Decret 49/2000, de 17 de març, de constitució de la Comissió
per a la Coordinació, l’Avaluació i l’Estudi dels traspassos de
competències, funcions i serveis de l’Administració de l’Estat
a la comunitat autònoma de les Illes Balears 
— Decret 55/2000, de 31 de març, sobre composició de
l’empresa BITEL, SA, com a conseqüència de la nova
estructura del Govern de les Illes Balears 
— Decret 141/2000, de 13 d’octubre, pel qual s’atribueix a
l’Institut Balear d’Afers Socials la gestió dels programes
inclosos en el Pla Gerontològic i en el Pla d’Acció Integral per
a Persones amb Discapacitat 
— Decret 49/2001, de 30 de març, pel qual es constitueix la
Comissió Interdepartamental per a l’Any Europeu de les
Llengües 
— Decret 55/2001, de dia 6 d’abril, pel qual es crea el Consorci
Aubarca - Es Verger 
— Decret 26/2002, de 22 de febrer, pel qual es desplega la Llei
7/2001, de 23 d’abril, de l’impost sobre les estades a empreses
turístiques d’allotjament, destinat a la dotació del fons per a la
millora de l’activitat turística i la preservació del medi ambient
— Decret 44/2002, de 22 de març, de constitució de la societat
anònima Infraestructures i Obres Portuàries, SA 
— Decret 46/2002, de 22 de març, pel qual es deroga
parcialment el Decret 66/1997, de 21 de maig, pel qual es
regulen les ajudes públiques a les persones majors que són
competència de l’Institut Balear d’Afers Socials 
— Decret 73/2002, de 17 de maig, pel qual es crea la Comissió
per a la Commemoració de l’any Francesc de Borja Moll 
— Decret 77/2002, de 24 de maig, pel qual es crea i
s’estableixen la composició, les funcions i el règim d’actuació
de la Comissió interdepartamental d’activitats comercials
lligades a excursions 
— Decret 117/2002, de 20 setembre, que regula l’organització
del personal funcionari no estatutari transferit per l’RD
1478/2001, de 27 de desembre, que ocupa llocs de treball en el
Servei Balear de Salut 
— Decret 123/2003, de 18 de juliol, pel qual es modifica la
composició dels consells d’administració de l’Institut Balear de
l’Habitatge (IBAVI), dels Serveis Ferroviaris de Mallorca
(SFM) i dels Serveis d’Informació Territorial de les Illes
Balears, SA (SITIBSA), així com determinats aspectes sobre
l’organització i funcionament de les esmentades entitats
públiques 
— Decret 126/2003, de 18 de juliol, pel qual s’estableix
l’adscripció de determinades entitats i empreses públiques a la
Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació, i es nomena el
conseller d’Economia, Hisenda i Innovació com a representant
de la comunitat autònoma de les Illes Balears a la Fundació
IBIT 
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— Decret 152/2003, d’1 d’agost, pel qual es crea la Comissió
interdepartamental de la comunitat autònoma de les Illes
Balears organitzadora dels actes commemoratius del 25è
Aniversari de la Constitució Espanyola 
— Decret 153/2003, d’1 d’agost, pel qual es crea i es regula la
Comissió delegada del Govern de les Illes Balears en matèria
d’afers sociosanitaris  
— Decret 191/2003, de 19 de desembre, sobre percepció
d’indemnitzacions per les despeses de desplaçament, estada i
assistència a les sessions del Consell Assessor de Ràdio i
Televisió Espanyola a les Illes Balears 
— Decret 65/2004, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el Pla de
Recuperació del Virot petit Puffinus spss, a les Illes Balears 
— Decret 12/2005, de 2 de febrer, pel qual es regula un règim
transitori d’ajuts al transport aeri i marítim per als residents a les
Illes Balears 
— Decret 38/2005, de 22 de abril, de creació, organització i
funcionament de la Comissió d’Experts per a l’Estudi i el
Seguiment del Tot Inclòs 
— Decret 45/2005, de 29 d’abril, pel qual es determina l’òrgan
competent en matèria de control de la condicionalitat de les
ajudes directes de la política agrària comuna 
— Decret 58/2005, de 27 de maig, pel qual es regula
l’atorgament de concessions d’aigües subterrànies per usos
agraris 
— Decret 33/2006, de 31 de març, pel qual es regula l’Institut
de la Joventut de Mallorca  
— Decret 55/2006, de 23 de juny, pel qual s’estableix el sistema
de mesures per a la instalAlació obligatòria de comptadors
individuals i fontaneria de baix consum i estalviadora d’aigua
— Decret 9/2007, de 16 de febrer, mitjançant el qual s’ajorna,
en l’àmbit de la comunitat autònoma de les Illes Balears,
l’obligatorietat de la inspecció periòdica dels ciclomotors de
dues rodes 
— Decret 39/2007, de 13 d’abril, pel qual es crea el Guardó del
Govern de les Illes Balears a l’Ocupació 
— Decret 146/2007, de 21 de desembre, pel qual es regula la
posada en servei de les instalAlacions per a subministrament
d’aigua en els edificis
— Decret 57/2010, de 16 d’abril, pel qual es despleguen i
complementen diverses disposicions reglamentàries establertes
en el Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova
el Reglament d’instalAlacions tèrmiques als edificis (RITE).

 ANNEX 4
DECRETS QUE S’HAN DE DEROGAR

— Decret 47/1983, de 21 de juliol, pel qual es delega en el
conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori la facultat
d’impugnar per la via contenciosa els actes i els acords de les
corporacions locals en matèria d’urbanisme
— Decret 48/1983, de 21 de juliol, pel qual es delega en el
conseller d’Obres Públiques i Ordenació del Territori la
competència d’aprovar els expedients dels projectes en sòl no
urbanitzable de Palma de Mallorca
— Decret 81/1983, de 7 de desembre, pel qual es delega en el
conseller de Sanitat i Seguretat Social la facultat d’autoritzar els
pagaments de despeses corresponents al FNAS 
— Decret 43/1984, de 7 de juny, de delegació d’atribucions del
president del Govern de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en el conseller de Sanitat i Seguretat Social en matèria
de gestió de personal

— Decret 112/1984, de 27 de setembre, de delegació
d’atribucions del president del Govern de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en el conseller d’Agricultura i
Pesca en matèria de gestió de personal
—  Decret 35/1987, de 23 d’abril, sobre execució dels
programes de despesa de la Conselleria d’Obres Públiques i
Ordenació del Territori 
— Decret 34/1989, de 31 de març, sobre desconcentració de
determinades funcions de contractació als directors generals de
la Conselleria d’Obres Públiques i Ordenació del Territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears 
— Decret 86/1989, de 21 de setembre, sobre la delegació del
Consell de Govern en la companyia concessionària del túnel de
Sóller 
— Decret 39/1995, de 6 d’abril, de desconcentració de funcions
de la Conselleria de Comerç i Indústria en directors generals 
— Decret 75/1997, de 6 de juny, de desconcentració de
determinades funcions de contractació als directors generals de
la Conselleria de Foment del Govern de la comunitat autònoma
de les Illes Balears 
— Decret 46/2001, de 30 de març, del president de les Illes
Balears pel qual es delega en els titulars de les conselleries la
firma dels convenis i dels acords de cooperació i colAlaboració
a què es refereix l’acord del Consell de Govern de 30 de març
de 2001, de delegació de la competència d’autorització de
convenis i acords de cooperació i colAlaboració
— Decret 6/2002, d’11 d’octubre, del president de les Illes
Balears pel qual es delega en els titulars de les conselleries la
firma dels convenis i dels acords de cooperació i colAlaboració
amb l’Estat, amb les comunitats autònomes o amb altres
administracions territorials, prèviament autoritzats pel Consell
de Govern per raó de la seva quantia
— Decret 17/2003, de 31 de juliol, del president de les Illes
Balears, pel qual es delega en el conseller d’Educació i Cultura
la presidència de la Junta Directiva de la Fundació Pública de
les Balears per a la Música
— Decret 5/2004, de 23 de gener, del president de les Illes
Balears pel qual es regula el règim de suplències dels consellers
— Decret 4/2006, de 10 de març, del president de les Illes
Balears, de delegació de la competència per concedir el premi
regulat en el Decret 7/2006, de 3 de febrer, per haver obtingut
nivells de coneixements de català superiors als exigits per
ingressar en la funció pública
— Decret 6/2006, de 10 d’abril, del president de les Illes
Balears, pel qual es determina l’òrgan competent per resoldre
sobre la concessió, modificació o interrupció de vacances del
personal al servei de la Presidència i Vicepresidència del
Govern
— Decret 29/2007, de 3 d’octubre, del president de les Illes
Balears, pel qual es deleguen les funcions pròpies de membre
del Consell de Capitalitat de Palma de Mallorca en el conseller
de Presidència

A la seu del Parlament, a 17 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2015, aprovà la Llei per la qual es regula el
consum cultural i el mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic, i d'estableixen mesures
tributàries.

Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

B)
LLEI PER LA QUAL ES REGULA EL CONSUM
CULTURAL I EL MECENATGE CULTURAL,

CIENTÍFIC I DE DESENVOLUPAMENT
TECNOLÒGIC, I S’ESTABLEIXEN MESURES

TRIBUTÀRIES

Exposició de motius

Títol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Conceptes de mecenatge cultural, científic o de
desenvolupament tecnològic i d’empresa cultural, científica
o de desenvolupament tecnològic
Article 3. Modalitats de mecenatge cultural, científic o de
desenvolupament tecnològic
Article 4. Persones i entitats beneficiàries del mecenatge
cultural, científic o de desenvolupament tecnològic
Article 5. Consum cultural

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

Títol III. Requisits, bases de les deduccions i les reduccions i
justificació relatius al mecenatge cultural, científic i de
desenvolupament tecnològic i a determinat consum cultural
Capítol I. Donacions incentivades fiscalment

Article 7. Requisits de les donacions
Article 8. Base de les deduccions i de les reduccions per
donacions
Article 9. Justificació de les donacions

Capítol II. Cessions d’ús o contractes de comodat incentivats
fiscalment

Article 10. Requisits de les cessions d’ús o contractes de
comodat deduïbles
Article 11. Base de les deduccions i de les reduccions per
cessions d’ús o contractes de comodat 
Article 12. Justificació de les cessions d’ús o contractes de
comodat 

Capítol III. Convenis de colAlaboració empresarial incentivats
fiscalment

Article 13. Requisits dels convenis de colAlaboració
empresarial 
Article 14. Justificació dels ajuts rebuts en virtut dels
convenis de colAlaboració empresarial 

Capítol IV. Consum cultural incentivat fiscalment
Article 15. Consum cultural deduïble

Disposició addicional única. Modificació de l’article 28 de la
Llei 13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

Disposició final primera. Habilitació per al desenvolupament
reglamentari

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

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

Disposició final quarta. Entrada en vigor

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

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

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

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

Pel que fa als incentius fiscals, i a l’empara de l’autonomia
financera que habiliten els articles 156 i 157 de la Constitució
Espanyola amb concordança amb els articles 30.28, 128 i 129
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, estan regulats
principalment en la disposició final segona del text normatiu
perquè, atesa la necessitat de mantenir unificada tota la
legislació tributària autonòmica i evitar la dispersió normativa,
i per raons de seguretat jurídica, coherència i racionalització
normativa, s’ha optat per incorporar l’articulat que fa referència
als impostos al text normatiu del Decret legislatiu 1/2014, de 6
de juny, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions legals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de
tributs cedits per l’Estat.
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I més concretament, la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de
setembre, de finançament de les comunitats autònomes, permet
establir reduccions i deduccions sobre els tributs estatals
concrets cedits a les comunitats autònomes. D’aquesta manera,
s’han adoptat mesures tributàries que han afectat diversos
impostos. 

II

El text de la llei s’estructura en tres títols i consta de quinze
articles, una disposició addicional i quatre disposicions finals.

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

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

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

III

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

En aquest darrer sentit, s’ha de tenir en compte que, d’acord
amb el primer paràgraf de l’article 10.2 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, les normes tributàries, llevat
que estableixin expressament un altre règim, no tenen efectes
retroactius i despleguen efectes, pel que fa als tributs sense
període impositiu, des de l’entrada en vigor de la norma, de
manera que són aplicables als tributs d’aquesta naturalesa que
es meritin a partir de la seva vigència. Aquest és el cas dels
impostos sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, i sobre successions i donacions, i també del cànon
de sanejament d’aigües, el qual constitueix un tribut de
meritació instantània, tot i que de declaració periòdica. En
canvi, i d’acord amb el mateix precepte legal, per als tributs
amb període impositiu, com és el cas de l’impost sobre la renda
de les persones físiques, la norma tributària només és aplicable
a l’impost que es meriti a partir del període impositiu que
s’iniciï després de l’entrada en vigor de la norma. Per això,
s’estableix expressament un règim específic respecte de les

mesures que conté la llei en relació amb l’impost sobre la renda
de les persones físiques a fi que aquests beneficis fiscals siguin
aplicables a l’impost corresponent a l’exercici de 2015, i no ja
únicament a partir del període impositiu de l’any 2016. Amb
una finalitat anàloga, s’estableix també que la mesura relativa
al cànon de sanejament d’aigües desplegui efectes sobre tot el
tribut que es meriti al llarg de l’any 2015, de manera que aquest
benefici fiscal pugui aplicar-se íntegrament en la declaració
resum anual que es presenti a l’inici de l’any 2016 d’acord amb
les normes reguladores d’aquest tribut.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació

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

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

a) El mecenatge cultural, científic o de desenvolupament
tecnològic.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Donacions i llegats.
b) Cessions d’ús o contractes de comodat.
c) Convenis de colAlaboració empresarial.

Article 4
Persones i entitats beneficiàries del mecenatge cultural,
científic o de desenvolupament tecnològic

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

a) Les entitats sense ànim de lucre domiciliades fiscalment
a les Illes Balears. S’entén per entitats sense ànim de lucre:
- Les fundacions.
- Les associacions declarades d’utilitat pública.
- Les organitzacions no governamentals de desenvolupament a
què es refereix la Llei 23/1998, de 7 de juliol, de cooperació
internacional per al desenvolupament, sempre que tenguin
alguna de les formes jurídiques a què es refereixen els paràgrafs
anteriors.

b) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i els organismes autònoms, les fundacions, les entitats
públiques empresarials, les societats mercantils públiques i els
consorcis que en depenen.  

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

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

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

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

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

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

Article 5
Consum cultural

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

Article 6
Declaració d’interès social a instància dels beneficiaris

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

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

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

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

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

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

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

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

culturals que contribueixin a la difusió de l’art, la cultura, la
música, el patrimoni o qualsevol altra expressió artística.

h) Actitud investigadora, exploració de nous llenguatges
artístics i caràcter innovador en l’àmbit cultural.

i) Altres criteris que estiguin relacionats amb la conservació,
la promoció i el desenvolupament cultural, científic i tecnològic
de les Illes Balears.

3. S’han d’establir reglamentàriament la composició i les
funcions de l’òrgan encarregat d’avaluar les solAlicituds
d’interès social.

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

MECENATGE CULTURAL, CIENTÍFIC I DE
DESENVOLUPAMENT TECNOLÒGIC I A

DETERMINAT CONSUM CULTURAL

Capítol I
Donacions incentivades fiscalment

Article 7
Requisits de les donacions

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

2. Les donacions a què es refereix el punt anterior s’han de fer
amb caràcter irrevocable. Això no obstant, en el cas de
revocació de la donació per algun dels supòsits prevists en el
Codi Civil, el donant ha d’afegir a la quota del període

impositiu en què es produeixi la revocació les quantitats
deixades d’ingressar, amb inclusió dels interessos de demora
que corresponguin.

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

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

Les reduccions de la base imposable i les deduccions de la
quota liquidable permeses en aquesta llei s’han de practicar
d’acord amb la llei reguladora del tribut corresponent.

Article 9
Justificació de les donacions

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítol II 
Cessions d’ús o contractes de comodat incentivats

fiscalment

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

Donen dret a practicar les deduccions i reduccions previstes
en aquesta llei la cessió d’ús o contracte de comodat de béns
d’interès cultural, de béns inventariats, de béns de rellevància
local o d’obres d’art de qualitat garantida, així com de locals per
a la realització de projectes o activitats culturals, científics o de
desenvolupament tecnològic que compleixen les condicions
establertes en l’article 2 d’aquesta llei o bé que siguin declarats
d’interès social.
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Article 11
Base de les deduccions i de les reduccions per cessions d’ús
o contractes de comodat

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítol III
Convenis de colAlaboració empresarial incentivats

fiscalment

Article 13
Requisits dels convenis de colAlaboració empresarial 

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

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

3. La difusió de la participació del colAlaborador en el marc dels
convenis de colAlaboració definits en aquest article no
constitueix una prestació de serveis.

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

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

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

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

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

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

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

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

Capítol IV
Consum cultural incentivat fiscalment

Article 15
Consum cultural deduïble

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

Disposició addicional única
Modificació de l’article 28 de la Llei 13/2014, de 29 de
desembre, de pressuposts generals de la comunitat
autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015

S’afegeix un paràgraf a l’apartat 2 de l’article 28 de la Llei
13/2014, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015, amb
la redacció següent:

“No obstant l’anterior, en el cas de personal docent de
centres concertats que abans de l’entrada en vigor de la llei
de pressuposts vengués desenvolupant globalment en nivells
concertats una jornada superior al límit de 24 hores
setmanals, d’acord amb el marc normatiu vigent fins aquella
data, es continuarà finançant la seva jornada íntegra fins a
un límit màxim de 32 hores setmanals. No es podrà
incrementar en cap cas aquest finançament, si amb
posterioritat s’augmentàs globalment la jornada del docent
afectat en un o diversos centres. Ara bé, si aquests docents
redueixen la seva jornada laboral global i, en conseqüència,
es minva proporcionalment el seu finançament públic, no es
podrà tornar a incrementar posteriorment aquest
finançament, llevat del cas que la reducció ho fos per davall
de la jornada de 24 hores lectives setmanals i l’augment no
suposàs superar globalment aquest límit.”
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Disposició final primera
Habilitació per al desenvolupament reglamentari

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

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

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

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

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

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

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

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

“Article 9 bis 
Bonificació per als béns de consum cultural

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

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

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

El tipus de gravamen aplicable a les transmissions
oneroses de béns mobles inscrits en el Catàleg General del

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“3. D’acord amb la Llei XX/201X, de XX de XXX, per la
qual es regula el consum cultural i el mecenatge cultural,
científic i de desenvolupament tecnològic, i s’estableixen
mesures tributàries, quan es tracti de participacions socials
d’entitats culturals, científiques o de desenvolupament
tecnològic la reducció és del 99%.”
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8. S’afegeix un nou article, l’article 28 bis, al text refós
esmentat, amb la redacció següent: 

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

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

a) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat
econòmica, i no pot tenir com a activitat principal la gestió
d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord amb el que
preveu l’article 4, apartat vuit, número dos 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) L’empresa creada ha d’ocupar, com a mínim, una
persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un
contracte laboral a jornada completa i donada d’alta en el
règim general de la Seguretat Social, distinta del contribuent
que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.

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

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

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

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

g) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar
el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra d) anterior, calculada segons preveu
l’article 101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de
l’impost sobre societats.

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

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

j) El drethavent no ha de tenir cap vinculació amb la
resta de socis, en el cas d’adquisició originària de
participacions d’una entitat societària, en els termes que
preveu l’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre,
de l’impost sobre societats.

2. En cas d’incompliment del requisit que estableix la lletra
c) de l’apartat anterior, o dels terminis a què es refereixen

les lletres d), g) i i), s’ha de presentar una declaració
complementària per l’import de les quanties que s’han
deixat d’ingressar juntament amb l’import dels interessos de
demora, en el termini d’un mes des del dia en què es
produeixi l’incompliment.”

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

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

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

“Article 45 bis 
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a
altres descendents o entre colAlaterals fins al tercer grau per
a la creació d’empreses culturals, científiques o de
desenvolupament tecnològic

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

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

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

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

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

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

f) La base de la reducció és l’import dels doblers que,
adquirits gratuïtament entre vius, siguin efectivament
invertits en la creació de l’empresa, amb un màxim de
300.000 euros.
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g) Només pot aplicar la reducció el donatari que destini
els diners donats a les finalitats que preveu aquest article.

h) La xifra anual de negoci de l’empresa no pot superar
el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra e) anterior, calculada segons preveu l’article
101 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’impost
sobre societats.

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

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

k) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, el donatari no ha de tenir cap
vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu
l’article 18 de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de
l’impost sobre societats.

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

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

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

Import de les quotes Percentatge
aplicable

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

3,5%
3%

2,5%

Disposició final quarta
Entrada en vigor

1. Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver estat
publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

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

A la seu del Parlament, a 17 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2015, aprovà la Llei de drets i garanties de la
persona en el procés de morir.

Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

C)
LLEI DE DRETS I GARANTIES DE LA PERSONA 

EN EL PROCÉS DE MORIR

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Aquesta llei es fonamenta en una antropologia que integra
la pluralitat de visions que coexisteixen en la nostra societat i
pretén respondre a les necessitats de les persones (pacients,
familiars, professionals) i institucions sanitàries en l'etapa de
final de vida.

Es parteix del reconeixement de la profunda significació
existencial del procés de morir i de les peculiaritats d'atenció,
cura i respecte del procés de presa de decisions que els
professionals sanitaris i les institucions han de facilitar. Tot això
per procurar les cures més adequades en aquesta etapa de la
vida, garantint els drets de les persones i la qualitat de la seva
atenció. Es considera la malaltia terminal com el final de la
integritat existencial de la persona, que demanda la màxima
qualitat de l'atenció i cures. Les cures i el respecte als valors i
drets de la persona es fonamenten en el reconeixement de la
dignitat intrínseca del que està en procés de morir, la fragilitat
i la dependència del qual el fan especialment vulnerable i digne
d'atenció, dedicació i respecte.

Les nostres societats tecnològicament avançades justifiquen
aquesta llei: el progressiu envelliment de la població, la
cronificació de moltes malalties i la possibilitat del manteniment
de tractaments, en ocasions fútils i perjudicials per a les
persones en aquesta etapa de la vida, juntament amb altres
canvis culturals i socials.

En la nostra societat s'ha modificat l'escenari tradicional del
procés d'emmalaltir i morir; avui morim més tard, en general,
després d'un procés centrat en l'atenció a la malaltia, que
transcorre en un entorn sanitari tecnològicament ben dotat i molt
enfocat a curar. Aquests canvis demanden una reflexió sobre les
necessitats d'atenció en aquest procés.

L'última fase del procés, moltes vegades intuïda pel mateix
pacient, es caracteritza per la fragilitat i la dependència
funcional (no necessàriament associada a pèrdua de capacitat),
en la qual la persona ha de ser protagonista del seu procés,
centre i subjecte actiu d'atenció i no mer objecte passiu de cures.

El fonament de la llei és el reconeixement de la dignitat com
un valor intrínsec de la persona i base del respecte que tots
mereixem, que no depèn del grau de consciència ni de
l'autonomia.
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Legislar en aquest àmbit suposa la defensa de l'autonomia
del pacient i la consegüent necessitat de reconèixer la seva
participació, segons la seva capacitat, en la presa de decisions.

És important distingir els conceptes de dignitat i autonomia.
La dignitat és un valor intrínsec i absolut de tota persona i no és
gradual, mentre que sí ho pot ser l'autonomia, que depèn del
grau de vulnerabilitat, fragilitat i dependència específic d'un
ésser humà que és biològic, històric i social.

En societats multiculturals el respecte a l'autonomia personal
comporta que la dignitat, igual per a cada persona, es concreti
en concepcions diferents de qualitat de vida, en valors i creences
personals que configuren la seva història original i única de
vida.

La persona en procés de morir ha d'ocupar el centre de
l'atenció i les cures i ha de participar en la presa de decisions,
sense que l'emplenament formal del consentiment escrit previst
a la Llei 41/2002 provoqui situació de violència moral sobre la
persona en procés de morir. Per tot això cal garantir
confidencialitat i proporcionar un entorn d'intimitat personal i
familiar, és a dir, espais que afavoreixin un comiat de la vida
sempre digne i apropiat als seus desitjos i, per tant, de qualitat.

La relació assistencial precisa de la confiança del pacient i
la seva família en els professionals i les organitzacions
sanitàries; aquesta confiança es basa en la seva competència
professional i en l'actitud empàtica dels professionals, per
atendre amb qualitat el final de l'única vida d'una persona.
Aquesta llei busca facilitar la humanització del procedir
medicoassistencial i la defensa de la bioètica i el model
deliberatiu en el procés de presa de decisions.

Les mesures terapèutiques han de ser personalitzades i
proporcionades, i les decisions sobre aquestes es prendran des
del respecte als valors i a l'autonomia de la persona. Les cures
dels professionals han de permetre una adaptació a l'itinerari pel
qual transcorre la persona malalta, i l’han d’acompanyar en la
deliberació des de la seva experiència clínica.

La persona malalta, com a protagonista del seu propi procés,
ha de poder participar en la presa de decisions, i per a això té
dret a ser conscient de la seva situació vital i del seu pronòstic.
La comunicació honesta des de la confiança que s'estableix en
la relació terapèutica d'ajuda és la base per poder prendre
decisions adequades. Per vetllar per tal que se senti
acompanyada i ben representada quan el seu grau de fragilitat
li impedeixi exercir la seva autonomia i en no haver pogut
anticipar la decisió, cal incorporar el cuidador principal i/o
representant legal en la presa de decisions.

La nostra civilització ha desenvolupat models molt eficients
d'atendre i acompanyar les persones en aquest viatge que tanca
la seva biografia. Gràcies a la bioètica i a les cures palAliatives,
podem avui donar una atenció experta humanitzada i adaptada
a les necessitats de les persones en aquest procés.

Aquesta llei no pretén contribuir a la negació total del
sofriment ni afavorir l'expectativa d'absolut control. El
sofriment, amb freqüència, pot palAliar-se i dissoldre's quan es
realitzen intervencions adequades, si bé en ocasions forma part
inevitable del procés i es donen situacions en les quals, després
d'esgotar totes les possibilitats, es requereixen mesures
terapèutiques adequades que en permetin l'alleujament. La
sedació en l’agonia, aplicada en el moment adequat amb el
consens del pacient, la família i l'equip amb intenció d'alleujar
un sofriment produït per un símptoma refractari, pot ser una
mesura terapèutica d'excelAlència.

Els professionals sanitaris que tenen cura del pacient i
l'acompanyen, sovint participen en la presa de decisions que
poden plantejar dilemes ètics que mereixen ser debatuts en el
context adequat dels comitès d'ètica assistencial.

II

El títol I de la Constitució Espanyola, dedicat als drets i als
deures fonamentals, estableix a l’article 10 -entre d’altres- que
la dignitat de la persona és fonament de l’ordre públic i de la
pau social; l’article 15 reconeix el dret de tots a la vida i a la
integritat física i moral; i el 18.1, el dret a la intimitat personal
i familiar. També entre els principis rectors de la política social
que es regulen en el capítol III, l’article 43 reconeix el dret a la
protecció de la salut.

L'article 149.1.16a de la Constitució Espanyola atribueix a
l'Estat la competència exclusiva en matèria de bases i
coordinació general de la sanitat.

L'article 30.48 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
atribueix a la comunitat autònoma competència exclusiva sobre
organització, funcionament i control dels centres i serveis de
salut, planificació dels recursos sanitaris, coordinació de la
sanitat privada amb el sistema sanitari públic, promoció de la
salut en tots els àmbits, en el marc de les bases i la coordinació
general de la sanitat.

Així mateix, l'article 31.4 de l'Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears reconeix que la comunitat autònoma té
competència compartida en matèria de salut i sanitat.

L’article 12 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears,
referit als principis rectors de l’activitat pública, reconeix, en el
seu apartat 3, el dret a la salut, que es garanteix a l’article 25 del
mateix Estatut, en les distintes manifestacions.
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El contingut d’un i altre article i el reconeixement d’aquest
i d’altres drets s’introdueixen a l’Estatut d’Autonomia
mitjançant la reforma de 2007. L’apartat 1 de l’article 25
garanteix el dret a la prevenció i la protecció de la salut
mitjançant un sistema sanitari públic de caràcter universal.
L’apartat 2 prescriu que totes les persones en relació amb els
serveis sanitaris tenen dret a ser informades sobre els serveis a
què poden accedir i els requisits necessaris per a usar-los i sobre
els tractaments mèdics i els seus riscs, abans que els siguin
aplicats; a donar el consentiment per a qualsevol intervenció; a
accedir a la història clínica pròpia i a la confidencialitat de les
dades relatives a la salut pròpia, en els termes que estableixen
les lleis. L’apartat 3, que totes les persones en relació amb els
serveis sanitaris tenen dret al coneixement i a l’exigència de
compliment d’un termini màxim perquè els sigui aplicat un
tractament; a ser informades de tots els drets que les assisteixen
i a no patir cap tractament o pràctica degradant. I l’apartat 4
d’aquest mateix article 25 reconeix expressament el dret de totes
les persones a un tractament del dolor adequat i a cures
palAliatives, com també a declarar la seva voluntat vital
anticipada, que s'haurà de respectar en els termes que estableixi
la llei.

L'article 13 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears
estableix que els poders públics de les Illes Balears estan
vinculats pels drets i les llibertats que s’hi reconeixen, com
també per aquells que reconeixen la Constitució, l’ordenament
jurídic de la Unió Europea i altres instruments internacionals de
protecció dels drets humans, individuals i colAlectius.

Correspon al Parlament aprovar les corresponents lleis de
desenvolupament, que han de respectar, en tot cas, el contingut
establert per l'Estatut d'Autonomia.

En l'àmbit normatiu de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears,
reconeix el dret a l’autonomia del pacient a l’article 12 i, abans,
dedicava la secció 7a del capítol III del títol I -relatiu als drets
i als deures dels ciutadans en l’àmbit sanitari- al dret a
manifestar les voluntats anticipadament, que regulava a l’article
18, de manera genèrica, les voluntats anticipades. Actualment,
aquesta regulació ha estat substituïda per la regulació específica
continguda a la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades.

III

L'emergència del valor de l'autonomia personal ha modificat
profundament els valors de la relació clínica, que s'ha d'adaptar
ara a la individualitat de la persona malalta. En una societat
democràtica, el respecte a la llibertat i l'autonomia de la voluntat
de la persona han de mantenir-se durant la malaltia i assolir-se
plenament en el procés de morir.

La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea reconeix
el dret de tota persona a la integritat física i psíquica i
l’obligació de respectar el consentiment lliure i informat de la
persona de què es tracti.

El Conveni del Consell d'Europa per a la protecció dels drets
humans i la dignitat de l'ésser humà respecte de les aplicacions
de la biologia i la medicina (Conveni sobre els drets humans i
la biomedicina), subscrit a Oviedo dia 4 d'abril de 1997,
estableix a l'article 5 que una intervenció en l'àmbit de la sanitat
només es pot efectuar després que la persona afectada hagi
donat el seu lliure i informat consentiment. De la mateixa
manera, la Declaració Universal sobre bioètica i drets humans,
aprovada per la Conferència General de la UNESCO el 19
d'octubre de 2005, determina a l'article 5 que s'haurà de
respectar l'autonomia de la persona pel que fa a la facultat
d’adoptar decisions.

El Tribunal Constitucional, en diferents sentències (SSTC
120/1990, 119/2001 i 154/2002 i STC de 28 de març de 2011),
a més de reconèixer el dret de les persones a rebutjar un
tractament, encara que amb això puguin posar la seva vida en
perill, ha afirmat que forma part de l’article 15 de la Constitució
“una facultat d’autodeterminació que legitima el pacient, dins
l’ús de la seva autonomia de la voluntat, per decidir lliurement
sobre les mesures terapèutiques i els tractaments que poden
afectar la seva integritat, escollint entre les diferents
possibilitats, consentint la seva pràctica o rebutjant-les”.

L'exercici d'aquest dret té especial transcendència en la
societat de les Illes Balears, multicultural i diversa, en la qual
coexisteixen diferents creences, valors i preferències sobre la
mort i la forma d'afrontar-la, que mereixen igual respecte i
garantia del seu lliure exercici, sempre que no s'infringeixi el
que estableix l'ordenament jurídic. Tant la Llei 14/1986, de 24
d'abril, general de sanitat, com la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de
salut de les Illes Balears, han reconegut i regulat el dret de
l'autonomia individual dels pacients respecte del seu estat de
salut, que per la seva transcendència ha merescut una regulació
més específica amb la Llei estatal 41/2002, de 14 de novembre,
bàsica reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i
obligacions en matèria d'informació i documentació clínica, i la
Llei autonòmica 1/2006, de 3 de març, de voluntats anticipades.

La Llei 41/2002, des del principi de respecte a la dignitat
personal, a la lliure autonomia de la voluntat i a la intimitat, va
establir com a norma general que tota actuació en l’àmbit de la
sanitat requereix el consentiment previ dels pacients o usuaris
del sistema sanitari, el dret d’aquests a decidir lliurament
després de rebre la informació adequada entre les opcions
clíniques, així com a negar-se al tractament, excepte en els
casos que determina la llei.

No obstant això, la freqüència cada vegada més gran de
situacions complexes relacionades amb la capacitat de decisió
sobre la pròpia vida i sobre l'aplicació o no de determinats
tractaments, que han motivat un ampli debat social, reflecteixen
la conveniència d’abordar de manera específica, no només tot
allò que afecta les voluntats anticipades, sinó també la regulació
dels drets que afronten el procés de morir, per tal de preservar
la dignitat de la persona en aquesta situació, respectar la seva
autonomia i garantir el ple exercici dels seus drets.

Mitjançant aquesta llei, en el marc del que disposa l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, es procedeix al
desenvolupament legislatiu del contingut de l’article 25 de
l'Estatut d'Autonomia, referit a la dignitat de les persones davant
el procés de morir.
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La dimensió concreta d'aquest ideal i els drets que genera
han estat motiu de debat en els últims anys, no només al nostre
país, a la nostra comunitat autònoma, sinó al món sencer. No
obstant això, avui en dia es pot afirmar que hi ha un consens ètic
i jurídic prou consolidat al voltant d'alguns dels continguts i
drets del procés de morir, sobre els quals incideixen els articles
d’aquesta llei.

Entre els continguts claus del procés de morir que gaudeixen
de consens es troba el dret dels pacients a rebre cures
palAliatives integrals d'alta qualitat. La Recomanació 1418/1999,
de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, sobre
«Protecció dels drets humans i la dignitat dels malalts terminals
i moribunds», així ho estableix. La Recomanació 24/2003, del
Consell d’Europa, sobre «L'organització de les cures
palAliatives», recomana que s'adoptin mesures legislatives per
establir un marc coherent sobre cures palAliatives. Aquestes
recomanacions van ser preses en consideració al Pla Nacional
de Cures PalAliatives, a l’Estratègia de Cures PalAliatives de les
Illes Balears 2009-2014, així com a la proposició no de llei de
la Comissió de Sanitat del Congrés. El nostre Estatut
d'Autonomia, a l'article 25, no ha fet sinó elevar aquesta idea a
la categoria de dret en la nostra comunitat autònoma.

La importància de les cures palAliatives ve determinada per
la necessitat d'alleugerir el patiment de les persones que es
troben en una situació en la qual la seva malaltia ja no admet un
tractament curatiu, moment en el qual tots els esforços s'han de
concentrar a tractar tots els símptomes, físics i/o psicològics,
que es puguin presentar i que representin una pèrdua de qualitat
de vida.

A les Illes Balears està vigent l'Estratègia de Cures
PalAliatives de les Illes Balears 2009-2014, que és una adaptació
a l'Estratègia de Cures PalAliatives del Sistema Nacional de
Salut. Aquesta estratègia defineix la seva missió, marca
objectius, determina valors, fa una proposta de model de servei,
concreta 26 línies d'actuacions estratègiques i defineix els seus
indicadors d'avaluació. Fou elaborada amb un ampli consens i
amb la participació de professionals sanitaris, associacions de
malalts, associacions de voluntariat i la Conselleria de Salut.

Aquesta llei vol contribuir decisivament a proporcionar
seguretat jurídica a la ciutadania i als professionals sanitaris i a
les actuacions que s'hi contemplen.

IV

Un altre dels continguts claus del procés de morir que
gaudeix de consens és el dret de les persones a redactar un
document escrit en el qual facin constar els seus desitjos i
preferències de tractament per al cas eventual en què no puguin
decidir per si mateixes, així com a designar mitjançant
l'esmentat document qui prendrà decisions al seu lloc.

Aquest dret va ser regulat en la comunitat autònoma de les
Illes Balears per la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades. L'article 25.4 del vigent Estatut d'Autonomia de les
Illes Balears reforça jurídicament aquest dret de la ciutadania de
les Illes Balears en convertir en sinònimes les expressions
«testament vital» i «declaració de voluntat vital anticipada».

Després d'aquests anys de camí legislatiu, en els quals un
nombre important de ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears
han fet ús d'aquest dret, l'aprovació de l'Estatut d’Autonomia i
aquesta llei ofereixen un marc immillorable per actualitzar la
regulació jurídica d'aquest important contingut d’atenció a les
persones en el procés de morir.

L'experiència acumulada indica que aquest marc legislatiu
encara es pot millorar més. Des de la perspectiva del principi
d'autonomia de la voluntat de la persona, hi ha dues maneres o
instruments principals per fer possible la seva dignitat en el
procés de morir. El primer, el dret de la persona a la informació
clínica, al consentiment informat i a la presa de decisions. El
segon consisteix en el dret de la persona a realitzar la declaració
de voluntat vital anticipada i que aquesta sigui respectada. Es
tracta de dos drets que tenen un pressupòsit comú, si bé en el
consentiment informat aquesta voluntat es manifesta en el
moment mateix en què sorgeix la necessitat de la intervenció
sanitària, mentre que, en la declaració de voluntat vital
anticipada, s'anticipa el consentiment per al cas que sorgeixi
aquesta necessitat.

Des d'aquesta perspectiva, una de les reformes conceptuals
que s'introdueixen en el títol II, article 9.5 del present text, és la
d'incorporar l'àmbit dels «valors vitals de la persona» al
contingut de la declaració de voluntat vital anticipada, així com
la possibilitat de donar a la ciutadania gran accessibilitat a la
declaració de voluntat vital anticipada. Aquesta llei preveu que
la verificació de la capacitat i els requisits formals de la
declaració sigui realitzada per personal funcionari públic
habilitat per la conselleria competent en matèria de salut,
facilitant d'aquesta manera l’atorgament de la declaració de
voluntat vital anticipada a qualsevol lloc del territori de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i, amb això,
l'accessibilitat de la ciutadania al Registre de Voluntats
Anticipades.

Un altre aspecte posat de manifest és la necessitat de
millorar l'accessibilitat a la declaració de voluntat vital
anticipada per una part dels professionals sanitaris que
participen en l'atenció sanitària; així, s’estableix que el personal
sanitari encarregat de l'atenció sanitària estarà obligat a
consultar en el Registre la constància de l'atorgament de la
declaració de voluntat vital anticipada, reforçant d'aquesta
manera l’eficàcia de la declaració que, a més, s'haurà
d'incorporar sistemàticament a la història clínica per facilitar el
seu accés als professionals.

D'altra banda, és nova la regulació expressa dels deures dels
professionals sanitaris respecte dels testaments vitals, en establir
l'obligació de proporcionar a les persones informació sobre la
declaració, de demanar informació sobre si s'ha atorgat, de
consultar, si escau, el Registre de Voluntats Anticipades per
conèixer el seu contingut, i el deure de respectar els valors i les
instruccions continguts en el document.

Un altre punt principal de les reformes introduïdes en la
regulació anterior és la delimitació de les funcions de la persona
representant designada per la persona autora de la declaració.
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En l'article 5 de la Llei 1/2006, de 3 de març, es connecta la
seva funció a la de ser els interlocutors vàlids a l’hora de dur a
terme la voluntat continguda en el document. No obstant això,
la pràctica ha posat de manifest que els principals problemes
d'interpretació de la declaració de voluntat vital anticipada i del
paper de la persona representant sorgeixen quan les situacions
clíniques no han estat previstes -cal recordar que aquest
instrument es pot utilitzar tant per persones que estan patint ja
una malaltia terminal, com per altres que simplement anticipen
la seva voluntat per al cas que puguin sorgir situacions futures
- en ser gairebé impossible preveure-les totes i cadascuna. A
més, són nombrosos els testaments vitals en què les persones
autores es limiten a expressar quins són els seus valors i el
nomenament d'una persona representant, sense especificar cap
instrucció o situació clínica determinada. Per totes aquestes
raons, s'ha considerat molt convenient concretar més la seva
funció, així com els criteris hermenèutics que pugui tenir en
compte la persona representant. D'aquesta manera, sota el
pressupòsit que aquesta actuarà sempre cercant el major
benefici de la persona que representa i amb respecte a la seva
dignitat personal, es disposa que per a les situacions clíniques
no previstes explícitament en el document ha de tenir en compte
tant els valors vitals recollits a la declaració, com la voluntat
que presumptament tindrien els pacients si estiguessin en aquest
moment en situació de capacitat.

V

A fi de garantir una adequada atenció en el procés de morir,
aquesta llei no només estableix i desenvolupa els drets que
assisteixen les persones en aquesta situació, sinó que també
determina els deures del personal sanitari que atén els pacients
en el procés de morir i atribueix un conjunt d'obligacions per a
institucions sanitàries, públiques o privades, a fi de garantir els
drets dels pacients.

Es regulen d'aquesta manera els deures dels professionals
sanitaris encarregats de l'atenció a persones davant el procés de
morir, pel que fa a la informació sobre el seu procés, del qual ha
de quedar constància a la història clínica, i al respecte de les
preferències dels pacients en la presa de decisions, ja s'expressin
aquestes a través del consentiment informat o en forma de
testament vital, establint per a aquest cas criteris mínims per a
la valoració de la incapacitat de fet dels pacients.

Especial atenció han merescut els deures dels professionals
respecte de l’adequació de les mesures terapèutiques, per tal
d'evitar l'anomenada obstinació terapèutica i determinar el
procediment de retirada o no instauració d'aquestes mesures de
forma consensuada entre l'equip assistencial i preservant les
intervencions necessàries per a l'adequat confort de la persona
en aquestes circumstàncies.

Adquireixen les institucions i els centres sanitaris una
especial rellevància en aquesta llei quant a garants de l'exercici
dels drets i tributaris d'un conjunt d'obligacions respecte de la
provisió de serveis. En aquest sentit, els centres i les institucions
hauran de facilitar l'acompanyament familiar i garantir
l'adequada atenció assistencial, tant l'assessorament com
l'atenció de les cures palAliatives de qualitat i equitatives, bé en
els centres sanitaris, bé en el propi domicili dels pacients.

De la mateixa manera, han de procurar suport a la família de
la persona en situació terminal, incloent l'atenció al dol i la
provisió d'una habitació individual en els casos en què l'atenció
es produeixi en règim d'internament. També s’estableix la
promoció del voluntariat en l’acompanyament dels pacients i
dels familiars.

Finalment, es facilitarà l'accés de tots els centres i les
institucions sanitàries a un Comitè d'Ètica Assistencial, amb
funcions d'assessorament en els casos de decisions clíniques que
plantegin conflictes ètics.

A la disposició final primera es procedeix a modificar
l’article 12, apartat 2, de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de
les Illes Balears, relatiu a la forma del consentiment, en
consonància amb l’article 7.3 d’aquesta llei; i els apartats 5 i 6
del mateix article 12, relatius als drets de les persones en
situació d’incapacitat i de les persones menors d’edat, també en
consonància amb les previsions dels articles 10 i 11 d’aquesta
llei.

Finalment, a la disposició final segona es modifiquen alguns
aspectes concrets de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, com ara l’article 1, per afegir-hi la possibilitat que
els menors emancipats i els que tenen setze anys complerts
puguin fer també una declaració de voluntats anticipades;
l’apartat 2 de l’article 3, per possibilitar que la declaració de
voluntats anticipades pugui formalitzar-se també davant
personal funcionari públic habilitat a l'efecte per la conselleria
competent en matèria de salut; l’apartat 4 de l’article 3, per
possibilitar la incorporació de la declaració de voluntats
anticipades a la història clínica del pacient; i l’article 4, per
incloure l'obligació dels professionals sanitaris implicats en el
procés de consultar la seva història clínica per comprovar si hi
ha constància de l’atorgament de la declaració de voluntat
anticipada, i actuar conformement amb allò que s’hi hagi
previst.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Aquesta llei té com a objecte regular l'exercici dels drets de
la persona durant el seu procés de morir, els deures del personal
sanitari que atén aquests pacients, així com les garanties que les
institucions sanitàries estan obligades a proporcionar respecte
d'aquest procés.

Article 2
Finalitats

Aquesta llei té com a finalitats:
a) Protegir la dignitat de la persona en el seu procés de

morir.
b) Assegurar l'autonomia dels pacients i el respecte a la seva

voluntat en el seu procés de morir, incloent-hi la manifestada de
forma anticipada mitjançant la declaració de voluntats
anticipades.

c) Proporcionar una atenció de qualitat als destinataris
d’aquesta llei.
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Article 3
Àmbit d'aplicació

La llei s'aplica, en l'àmbit de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, a les persones que es trobin en el seu procés de
morir o que afrontin decisions relacionades amb aquest procés,
al personal implicat en la seva atenció sanitària, així com a
l’àmbit domiciliari i també als centres, serveis i establiments
sanitaris i sociosanitaris, tant públics com privats, i a entitats
asseguradores que prestin els seus serveis a les Illes Balears.

Article 4
Principis bàsics

Són principis bàsics que inspiren aquesta llei:
a) La garantia del ple respecte del dret a la plena dignitat de

la persona en el seu procés de morir.
b) La promoció de la llibertat, l'autonomia i la voluntat de la

persona, d'acord amb els seus desitjos, preferències, creences o
valors, així com la preservació de la seva intimitat i
confidencialitat.

c) La garantia que el rebuig d'un tractament per voluntat de
la persona, o la seva interrupció, no suposi el menyscabament
d'una atenció sociosanitària integral i del dret a la plena dignitat
de la persona en el seu procés de morir.

d) La garantia del dret de totes les persones a rebre cures
palAliatives integrals i un adequat tractament del dolor i altres
símptomes en el seu procés de morir.

e) La igualtat efectiva i l'absència de discriminació en l'accés
als serveis sanitaris en el seu procés de morir.

Article 5
Definicions

Als efectes d'aquesta llei, s'entén per:
a) Qualitat de vida: satisfacció individual davant les

condicions objectives de vida des dels valors i les creences
personals.

b) Consentiment informat: d'acord amb el que disposa
l'article 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica
reguladora de l'autonomia del pacient i de drets i obligacions en
matèria d'informació i documentació clínica, «la conformitat
lliure, voluntària i conscient d'un pacient, manifestada en ple ús
de les seves facultats després de rebre la informació adequada,
perquè tingui lloc una actuació que afecta la seva salut».

c) Cures palAliatives: conjunt coordinat d'intervencions
sanitàries i psicològiques dirigides, des d'un enfocament
integral, a la millora de la qualitat de vida dels pacients i de les
seves famílies, afrontant els problemes associats amb una
malaltia terminal mitjançant la prevenció i l'alleujament del
sofriment, així com la identificació, la valoració i el tractament
del dolor i altres símptomes físics i/o psíquics.

d) Atenció palAliativa: l’assistència activa a persones amb
malaltia avançada, progressiva, incurable i irreversible, amb
l’objectiu d’aconseguir la millor qualitat de vida, tant per al
malalt com per als seus familiars, mitjançant el control dels
símptomes, el suport emocional i l’atenció al patiment.

e) Centre sociosanitari: als efectes d’aquesta llei, és aquell
on es donen cures destinades a aquells malalts, generalment
crònics, que per les seves especials característiques poden
beneficiar-se de l’actuació simultània i sinèrgica dels serveis
sanitaris i socials per augmentar la seva autonomia, palAliar les
seves limitacions o sofriments i facilitar l’atenció professional
i humanitzada en el procés de morir.

f) Declaració de voluntat anticipada: d'acord amb el que
disposa l'article 1 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, és la declaració de voluntat unilateral emesa
lliurement per una persona major d’edat i amb capacitat d’obrar
plena, mitjançant la qual s’indica l’abast de les actuacions
mèdiques o d’altres que siguin procedents, previstes per aquesta
llei, només en els casos en què concorrin circumstàncies que no
li permetin expressar la seva voluntat.

g) Intervenció en l'àmbit de la sanitat: d'acord amb el que
disposa l'article 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, és
«tota actuació realitzada amb fins preventius, diagnòstics,
terapèutics, rehabilitadors o d'investigació».

h) Adequació de mesures terapèutiques: adaptació del
tractament de manera proporcional a la situació del malalt en
situació terminal, segons el pronòstic de quantitat i qualitat de
vida actuals i futures i oferint els mitjans necessaris per a la seva
cura i benestar, que inclou la retirada o no instauració d'una
mesura de suport vital o de qualsevol altra intervenció que,
donat el mal pronòstic de la persona en termes de quantitat i
qualitat de vida futures, només contribueix, a judici dels
professionals sanitaris implicats, a perllongar en el temps una
situació clínica mancada d'expectatives raonables de millora.

i) Mesura de suport vital: intervenció sanitària destinada a
mantenir les constants vitals de la persona, independentment
que aquesta intervenció actuï o no terapèuticament sobre la
malaltia de base o el procés biològic, que amenaça la seva vida.

j) Metge o metgessa responsable: d'acord amb el que disposa
l'article 3 de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, és «el
professional que té a càrrec seu coordinar la informació i
l'assistència sanitària del pacient o de l'usuari, amb el caràcter
d'interlocutor principal d'aquest en tot allò referent a la seva
atenció i informació durant el procés assistencial, sense
perjudici de les obligacions d'altres professionals que participen
en les actuacions assistencials».

k) Obstinació terapèutica: situació en què a una persona, que
es troba en situació terminal o d'agonia i afecta d'una malaltia
greu i irreversible, se li inicien o mantenen mesures de suport
vital o altres intervencions mancades d'utilitat clínica, que
únicament prolonguen la seva vida biològica, sense possibilitats
reals de millora o recuperació, sent, en conseqüència,
susceptibles de limitació.

l) Persones en procés de morir: persones que es troben en
situació terminal o d'agonia.

m) Representant: persona major d'edat i capaç que emet el
consentiment per representació d'una altra, havent estat
designada per a tal funció mitjançant una declaració de voluntat
vital anticipada o, de no existir aquesta, seguint les disposicions
legals vigents en la matèria.

n) Sedació: administració de fàrmacs per a l’alleujament, no
aconseguit amb altres mitjans, d’un sofriment físic i/o
psicològic, mitjançant la disminució suficientment profunda de
la consciència d’un malalt.

o) Sedació en l’agonia: sedació utilitzada per reduir la
consciència de forma irreversible quan la persona es troba en
situació terminal o d'agonia, per alleujar adequadament un o
més símptomes refractaris, previ consentiment informat explícit
en els termes establerts a la Llei 41/2002.

p) Símptoma refractari: símptoma que no pot ser
adequadament controlat a pesar dels esforços per trobar un
tractament tolerable dins un termini de temps raonable sense
comprometre la consciència del malalt. La seva determinació ha
d’incloure, si és possible, el consens amb altres membres de
l’equip terapèutic i/o l’assessorament d’altres especialistes.

q) Situació d'agonia: fase gradual que precedeix la mort i
que es manifesta clínicament per un deteriorament físic greu,
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debilitat extrema, trastorns cognitius i de consciència, dificultat
de relació i d'ingesta, i pronòstic vital de pocs dies.

r) Situació d'incapacitat de fet: situació en la qual les
persones no tenen enteniment i voluntat suficients per governar
la seva vida per si mateixes de manera autònoma.

s) Situació terminal: presència d'una malaltia avançada,
progressiva, incurable i irreversible, sense possibilitats
raonables de resposta al tractament específic, amb un pronòstic
de vida limitat a setmanes o mesos i en la qual poden concórrer
símptomes intensos i canviants, així com un gran impacte
emocional en malalts i familiars, que requereixen una
assistència palAliativa específica.

t) Testament vital: sinònim de declaració de voluntat vital
anticipada.

u) Valors vitals: conjunt de valors i creences d'una persona
que donen sentit al seu projecte de vida i que sustenten les seves
decisions i preferències en els processos de malaltia i mort.

TÍTOL II
DRETS DE LES PERSONES DAVANT EL PROCÉS

DE MORIR

Article 6
Dret a la informació assistencial

1. Les persones que es trobin en el procés de morir o que
afrontin decisions relacionades amb el procés tenen dret a rebre
informació en els termes que estableixen els articles 4 i 5 de la
Llei 41/2002, l’article 11 de la Llei 5/2003, de salut de les Illes
Balears, i l’article 5 de la Llei 1/2006.

2. Quan, malgrat l’explícit oferiment d'informació assistencial
pels professionals sanitaris implicats en l'atenció dels pacients,
aquests rebutgin voluntàriament i lliurement ser informats, es
respectarà aquesta decisió, fent-los veure la seva transcendència,
i se'ls solAlicitarà que designin una persona que accepti rebre la
informació sens perjudici d’allò que estableix l’article 9 de la
Llei 41/2002, fent constar aquestes circumstàncies a la història
clínica del pacient, sense perjudici de l’obtenció del seu
consentiment previ per a la intervenció.

Article 7
Dret a la presa de decisions i al consentiment informat

1. Les persones que es trobin en el procés de morir o que
afrontin decisions relacionades amb el procés tenen dret a
prendre decisions respecte de les intervencions sanitàries que els
afectin.

2. Sense perjudici del que disposa l'article 11, tota intervenció
en aquest àmbit requereix el previ consentiment lliure i
voluntari dels pacients, una vegada que hagin rebut i valorat la
informació que preveu l'article 6 anterior.

3. El consentiment serà verbal, per regla general, deixant-ne en
tot cas constància a la història clínica, sens perjudici del que
disposen els articles 12.2 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, i 8.2 de
la Llei 41/2002, de 14 de novembre.

Article 8
Dret al rebuig i a la retirada d'una intervenció

1. Tota persona té dret a rebutjar la intervenció proposada pels
professionals sanitaris, després d'un procés d’informació i
decisió, encara que això pugui posar en perill la seva vida.
Aquest rebuig ha de figurar per escrit, signat pel pacient, qui ha
de fer constar que ha estat suficientment informat i que rebutja
el tractament proposat. Si no pot signar, signarà en el seu lloc
una altra persona que actuarà com a testimoni a petició seva,
deixant constància de la seva identificació i del motiu que
impedeix la signatura de la persona que rebutja la intervenció
proposada. Tot això ha de constar per escrit a la història clínica.

2. Igualment, els pacients tenen dret a revocar el consentiment
informat respecte d'una intervenció concreta, cosa que implicarà
necessàriament la interrupció d'aquesta intervenció, encara que
això pugui posar en perill les seves vides, sense perjudici del
que disposa l'article 12.4 de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut
de les Illes Balears.

3. La revocació del consentiment informat haurà de constar per
escrit. Si la persona no pot signar, signarà en seu lloc una altra
persona que actuarà com a testimoni a petició seva, deixant
constància de la seva identificació i del motiu que impedeix la
signatura de qui revoca el seu consentiment informat. Tot això
ha de constar per escrit a la història clínica.

Article 9
Dret a realitzar la declaració de voluntat anticipada

1. Sense perjudici del que disposa l'article 11.1 de la Llei
41/2002, de 14 de novembre, tota persona té dret a formalitzar
la seva declaració de voluntat anticipada en les condicions
establertes a la Llei 1/2006, de 3 de març, i a la resta de
normativa que hi sigui d'aplicació.

2. Un cop inscrita en el Registre de Voluntats Anticipades de les
Illes Balears, la declaració de voluntat anticipada s'incorporarà
a la història clínica, en els termes que es determinin per
reglament, que contemplaran, en tot cas, els procediments per
a l'accés a les instruccions prèvies manifestades pels pacients
d'altres comunitats autònomes i que estiguin inscrites en el
Registre nacional d'instruccions prèvies d'acord amb el que
estableix el Reial decret 124/2007, de 2 de febrer, pel qual es
regulen el Registre nacional d'instruccions prèvies i el
corresponent fitxer automatitzat de dades de caràcter personal.

3. De la mateixa manera, la declaració de voluntat anticipada
inscrita al Registre de Voluntats Anticipades de les Illes Balears
s'incorporarà al Registre nacional d'instruccions prèvies en els
termes establerts pel Reial decret 124/2007.

4. Quan a la declaració de voluntat anticipada es designi una
persona representant, aquesta actuarà sempre cercant el major
benefici i el respecte a la dignitat de la persona a la qual
representi. En tot cas ha de vetllar perquè, en les situacions
assistencials previstes en la declaració, es compleixin les
instruccions que la persona a la qual representi hagi deixat
establertes.
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5. Per a la presa de decisions en les situacions assistencials no
contemplades explícitament en la declaració de voluntat
anticipada, amb la finalitat de presumir la voluntat que tindria
la persona si estigués en aquell moment en situació de capacitat,
qui la representi tindrà en compte els valors o les opcions vitals
recollits en la declaració.

6. La persona interessada podrà determinar les funcions de la
persona representant, que s'hi haurà d'atenir.

Article 10
Drets de les persones en situacions d’incapacitat respecte de
la informació, la presa de decisions i el consentiment
informat

1. Quan la persona que es troba sota atenció sanitària estigui en
situació d'incapacitat de fet, a criteri del metge o la metgessa
responsable, tant la recepció de la informació, la presa de
decisions, com la prestació del consentiment i, si escau, l'elecció
del domicili per rebre cures palAliatives integrals a què es
refereix l'article 12.2 següent, es realitzaran, per aquest ordre,
per la persona designada específicament per a aquesta finalitat
en la declaració de voluntat anticipada, per la persona designada
per ocupar el càrrec de tutor en el document públic notarial
atorgat de conformitat amb l’article 223 del Codi Civil, pel
cònjuge o la cònjuge o persona vinculada per una relació
d'afectivitat, pels familiars de grau més pròxim, sense perjudici
del que pogués decidir l'autoritat judicial competent d'acord amb
la legislació processal.

2. En el cas de pacients incapacitats judicialment s’estarà al que
disposa la sentència judicial d'incapacitació, llevat que en
aquesta no hi hagi prohibició o limitació expressa sobre la
recepció d'informació o la prestació del consentiment informat,
situació en la qual el metge o la metgessa responsable valorarà
la seva capacitat de fet, en la forma establerta a l'article 20
d'aquesta llei.

3. La situació d'incapacitat no obsta perquè els pacients siguin
informats i participin en el procés de presa de decisions de
manera adequada al seu grau de discerniment.

4. L’exercici dels drets dels pacients que es trobin en situació
d'incapacitat es durà a terme sempre cercant el seu major
benefici i el respecte a la seva dignitat personal. Per a la
interpretació de la voluntat dels pacients es tindran en compte
tant els seus desitjos expressats prèviament, com els que
haguessin formulat presumptament de trobar-se ara en situació
de capacitat.

Article 11
Drets dels pacients menors d'edat

1. Tot pacient menor d'edat té dret a rebre informació sobre la
seva malaltia i les intervencions sanitàries proposades, de forma
adaptada a la seva capacitat de comprensió. També té dret que
la seva opinió sigui escoltada, sempre que tingui dotze anys
complerts, de conformitat amb el que disposa l'article 9.3.c) de
la Llei 41/2002, de 14 de novembre.

2. Quan els pacients siguin menors d'edat i no siguin capaços
intelAlectualment ni emocionalment d'entendre l'abast de la
intervenció sanitària proposada, l'atorgament del consentiment
informat correspondrà a les persones que siguin els seus
representants legals, de conformitat amb el que disposa l'article
9.3.c) de la Llei 41/2002, de 14 de novembre.

3. Les persones menors emancipades o amb setze anys
complerts, no incapaços ni incapacitats, prestaran per si
mateixes el consentiment, si bé els seus pares o representants
legals seran informats i la seva opinió serà tinguda en compte
per a la presa de la decisió final corresponent, de conformitat
amb el que disposa l'article 9.3.c) de la Llei 41/2002, de 14 de
novembre.

Així mateix, les persones menors emancipades o amb setze
anys complerts tindran dret a revocar el consentiment informat
i a rebutjar la intervenció que els sigui proposada pels
professionals sanitaris, en els termes que preveu l'article 8
d'aquesta llei.

4. En qualsevol cas, el procés d'atenció a les persones menors
d'edat respectarà les necessitats especials d’aquestes i s'ajustarà
al que estableix la normativa vigent.

Article 12
Dret dels pacients a rebre cures palAliatives integrals i a
l'elecció del domicili per rebre-les

1. Totes les persones en situació terminal o d'agonia tenen dret
a rebre cures palAliatives integrals de qualitat.

2. Els pacients en situació terminal o d'agonia, si així ho
desitgen, tenen dret que se'ls proporcionin al domicili que
designin en el territori de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, les cures palAliatives que necessitin, sempre que no
estiguin contraindicades i siguin possibles.

Article 13
Dret dels pacients al tractament del patiment, el dolor i
altres símptomes

Els pacients tenen dret a rebre l'atenció idònia que previngui
i alleugereixi el patiment i el dolor i altres símptomes, en la
mesura que sigui possible, inclosa la sedació si el dolor és
refractari al tractament específic.

Article 14
Dret dels pacients a l'administració de sedació en l’agonia

Els pacients en situació terminal o d'agonia tenen dret a
rebre sedació en l’agonia quan ho necessitin i estigui indicada.

Article 15
Dret a la intimitat personal i familiar i a la confidencialitat

Els pacients davant el procés de morir tenen dret que es
preservi la seva intimitat personal i familiar i a la protecció de
totes les dades relacionades amb la seva atenció sanitària.
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Article 16
Dret a l'acompanyament

En els termes expressats a l'article 23 d’aquesta llei i sempre
que l'assistència es presti en règim d'internament en un centre
sanitari, els pacients, davant el procés de morir, tenen dret:

a) A disposar, si així ho desitgen, d'acompanyament
familiar, afectiu i social, sempre que sigui compatible amb el
conjunt de mesures sanitàries per oferir una atenció de qualitat
i sense restriccions horàries.

b) A rebre, quan així ho solAlicitin, suport espiritual d'acord
amb les seves conviccions i creences, d’acord amb el previst a
la Llei Orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de llibertat religiosa.

TÍTOL III
DEURES DELS PROFESSIONALS SANITARIS QUE

ATENEN PACIENTS DAVANT EL PROCÉS DE
MORIR

Article 17
Deures respecte de la informació clínica

1. El metge o la metgessa responsable de cada pacient haurà de
garantir el compliment del dret a la informació que estableix
l'article 6 anterior.

2. La resta dels professionals sanitaris que atenguin els pacients
durant el procés assistencial o els apliquin una intervenció
concreta, també tenen obligació de facilitar-los informació
clínica en funció del seu grau de responsabilitat i participació en
el procés d'atenció sanitària.

3. Els professionals a què es refereixen els apartats 1 i 2 d'aquest
article deixaran constància en la història clínica que aquesta
informació va ser proporcionada als pacients i prou compresa
per aquests i de les decisions preses, inclòs el consentiment a la
sedació.

4. La informació proporcionada i les seves particularitats seran
consensuades per tots els professionals de l’equip que
intervengui en el procés assistencial per evitar duplicitats i
incoherències.

Article 18
Deures respecte de la presa de decisions clíniques

1. El metge o la metgessa responsable, abans de proposar
qualsevol intervenció sanitària a una persona en el procés de
morir, s'ha d'assegurar que aquesta està clínicament indicada,
elaborant el seu judici clínic al respecte basant-se en l'evidència
científica disponible, en el seu saber professional, en la seva
experiència i en l'estat clínic, la gravetat i el pronòstic de la
persona afectada. En el cas que aquest judici professional
conclogui amb la indicació d'una intervenció sanitària, la
sotmetrà llavors al consentiment lliure i voluntari de la persona,
que podrà acceptar la intervenció proposada, triar lliurement
entre les opcions clíniques disponibles, o rebutjar-la, en els
termes que preveuen aquesta llei i la Llei 41/2002, de 14 de
novembre.

2. Tots els professionals sanitaris implicats en l'atenció dels
pacients tenen l'obligació de respectar els seus valors, creences
i preferències en la presa de decisions clíniques, en els termes
que preveuen aquesta llei, la Llei 41/2002, de 14 de novembre,
la Llei 1/2006, de 3 de març, i les seves normes de
desenvolupament, i s'abstendran d'imposar criteris d'actuació
basats en les seves pròpies creences i conviccions personals,
morals, religioses o filosòfiques.

Article 19
Deures respecte de la declaració de voluntat anticipada

1. Tots els professionals sanitaris estan obligats a proporcionar,
a les persones que la solAlicitin, informació sobre el dret a
formular la declaració de voluntat anticipada.

2. En cas que els pacients es trobin en situació d'incapacitat de
fet, els professionals procediran d'acord amb el que preveu
l'article 4.2 de la Llei 1/2006, de 3 de març.

3. Els professionals sanitaris tenen obligació de respectar els
valors i les instruccions continguts en la declaració de voluntat
anticipada, en els termes que preveuen aquesta llei, la Llei
41/2002, de 14 de novembre, la Llei 1/2006, de 3 de març, i les
seves normes de desenvolupament.

Article 20
Deures respecte de les persones que puguin trobar-se en
situació d'incapacitat de fet

1. El metge o la metgessa responsable és qui ha de valorar si la
persona sota atenció mèdica pot trobar-se en una situació
d'incapacitat de fet que li impedeixi decidir per si mateixa.

Tal valoració ha de constar adequadament a la història
clínica. Per determinar la situació d'incapacitat de fet
s'avaluaran, entre altres factors que s'estimin clínicament
convenients, els següents:

a) Si té dificultats per comprendre la informació que se li
subministra.

b) Si reté defectuosament aquesta informació durant el
procés de presa de decisions.

c) Si no utilitza la informació de forma lògica durant el
procés de presa de decisions.

d) Si falla en l'apreciació de les possibles conseqüències de
les diferents alternatives.

e) Si no aconsegueix prendre finalment una decisió o
comunicar-la.

2. Per a la valoració d'aquests criteris s’haurà de comptar amb
l'opinió dels professionals implicats directament en l'atenció
dels pacients. Així mateix, es tindrà en compte la família i la
persona vinculada per una relació d’afectivitat, a fi de conèixer
la seva opinió.

3. Un cop establerta la situació d'incapacitat de fet, el metge o
la metgessa responsable haurà de fer constar a la història clínica
les dades de qui hagi d'actuar per la persona en situació
d'incapacitat, d'acord amb el que preveu l'article 10.1 d'aquesta
llei.
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Article 21
Deures respecte de l’adequació de mesures terapèutiques

1. El metge o la metgessa responsable de cada pacient, en
l'exercici d'una bona pràctica clínica, adequarà l'esforç
terapèutic quan la situació clínica ho aconselli evitant
l'obstinació terapèutica. La justificació de la limitació haurà de
constar a la història clínica.

2. Aquesta limitació es durà a terme tenint en compte el criteri
professional de l’infermer o la infermera responsable de les
cures i requerirà l'opinió coincident amb la del metge o la
metgessa responsable d'almenys un altre metge o metgessa que
participin en la seva atenció sanitària. La identitat d'aquests
professionals i la seva opinió serà registrada a la història clínica.

3. En qualsevol cas, el metge o la metgessa responsable, així
com els altres professionals sanitaris que atenguin els pacients,
estan obligats a oferir aquelles intervencions sanitàries
necessàries per garantir-ne la cura i el confort adequats.

TÍTOL IV
GARANTIES QUE PROPORCIONARAN LES

INSTITUCIONS SANITÀRIES O
SOCIOSANITÀRIES

Article 22
Garantia dels drets dels pacients

1. L'administració sanitària, així com les institucions recollides
a l'article 3 anterior, han de garantir, en l'àmbit de les seves
respectives competències, l'exercici dels drets establerts en el
títol II d'aquesta llei.

2. Les institucions sanitàries i sociosanitàries responsables de
l'atenció directa als pacients hauran d'arbitrar els mitjans per tal
que els drets d'aquests no es vegin minvats en cap cas o
eventualitat, inclosa la negativa o l'absència del professional o
la professional, així com qualsevol altra causa sobrevinguda.

3. Les institucions sanitàries i sociosanitàries garantiran la
formació dels equips professionals amb la finalitat que els seus
integrants estiguin en condicions de fer efectius els drets dels
pacients reconeguts en aquesta llei.

Article 23
Acompanyament dels pacients

1. Els centres i les institucions sanitàries i sociosanitàries
facilitaran al ciutadà o a la ciutadana en procés de morir
l'acompanyament familiar i de la persona vinculada per una
relació d’afectivitat, compatibilitzant-lo amb el conjunt de
mesures sanitàries necessàries per oferir una atenció de qualitat
als pacients.

2. Els centres i les institucions sanitàries i sociosanitàries
facilitaran, a petició dels pacients, de les persones que siguin els
seus representants o dels seus familiars, l'accés d'aquelles
persones que els puguin proporcionar suport espiritual,
conforme amb les seves conviccions i creences, procurant, en
tot cas, que no interfereixin amb les actuacions de l'equip
sanitari.

Article 24
Suport a la família i a les persones cuidadores

1. Els centres i les institucions sanitàries i sociosanitàries
donaran suport emocional i social i assistència a les persones
cuidadores i a les famílies de pacients en procés de morir, tant
en el seu domicili com en els centres sanitaris.

2. Els centres i les institucions sanitàries i sociosanitàries
prestaran una atenció en el dol a la família i a les persones
cuidadores i promouran mesures per a l'acceptació de la pèrdua
d'un ésser estimat i la prevenció del dol complicat.

Article 25
Assessorament en cures palAliatives

Es garantirà als pacients en procés de morir informació
sobre el seu estat de salut i sobre els objectius de les cures
palAliatives que rebran durant el seu procés, d’ acord amb les
seves necessitats i preferències.

Article 26
Estada en habitació individual per a persones en situació
terminal

1. Els centres i les institucions sanitàries garantiran als pacients
en situació terminal, que hagin de ser atesos en règim
d'hospitalització, una habitació individual durant la seva estada,
amb el nivell de confort i intimitat que requereixi el seu estat de
salut.

2. Així mateix, aquests pacients podran estar acompanyats
permanentment per una persona familiar o propera.

Article 27
Promoció del voluntariat

Les institucions de les Illes Balears promouran la
participació del voluntariat en l’acompanyament del pacient,
dels seus familiars o les persones properes, en el procés de
morir.

L'acompanyament només es farà si la persona o els seus
representants hi donen consentiment.

L'acompanyament del voluntariat es podrà donar en els
centres sanitaris, sociosanitaris i/o en els domicilis de les
persones afectades en situació del procés de morir.

Article 28
Comitès d'Ètica Assistencial

1. Tots els centres sanitaris i sociosanitaris o les institucions
disposaran o, si s'escau, estaran vinculats a un Comitè d'Ètica
Assistencial de les Illes Balears. Aquests són òrgans consultius
i interdisciplinaris amb funcions d'assessorament en els casos de
decisions clíniques que plantegen conflictes ètics, que seran
acreditats per la conselleria competent en matèria de salut. Els
informes o dictàmens emesos pel Comitè d'Ètica Assistencial en
cap cas no substituiran les decisions que hagin d'adoptar els
professionals sanitaris. També impulsaran la formació en
bioètica dels professionals sanitaris.
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2. En els casos de discrepància entre els professionals sanitaris
i els pacients o, si s'escau, amb els que exerceixin els seus drets,
o entre aquests i les institucions sanitàries, en relació amb
l'atenció sanitària prestada en el procés de morir, que no s'hagin
pogut resoldre mitjançant acord entre les parts, se solAlicitarà
assessorament al Comitè de Ètica Assistencial corresponent, que
podrà proposar alternatives o solucions ètiques a aquelles
decisions clíniques controvertides.

3. Les persones integrants dels Comitès d'Ètica Assistencial
estaran obligades a guardar secret sobre el contingut de les
seves deliberacions i a protegir la confidencialitat de les dades
personals que, sobre professionals sanitaris, pacients, familiars
i persones pròximes, hagin pogut conèixer en la seva condició
de membres del comitè.

4. La composició, el funcionament i els procediments
d’acreditació dels comitès s'establiran reglamentàriament.

TÍTOL V
INFRACCIONS I SANCIONS

Article 29
Disposicions generals

1. Sense perjudici del que preveuen la Llei 14/1986, de 25
d’abril, general de sanitat, i la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut
de les Illes Balears, les infraccions previstes en aquesta llei i en
les especificacions que la desenvolupin en l’exercici de la
potestat reglamentària seran objecte de sanció administrativa,
prèvia instrucció de l'oportú expedient, sense perjudici de les
responsabilitats civils, penals o d'un altre ordre que puguin
concórrer.

2. De conformitat amb el que preveu l'article 133 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu
comú, no es poden sancionar els fets que hagin estat sancionats,
penalment o administrativament, en els casos en què s'apreciï
identitat de subjecte, fet i fonament.

3. Són subjectes responsables de les infraccions, en la matèria
regulada per aquesta llei, les persones físiques o jurídiques que,
per acció o omissió, haguessin participat en aquelles en les quals
hi hagi hagut dol, culpa o negligència.

Article 30
Infraccions lleus

Es tipifica com a infracció lleu l’incompliment de qualsevol
obligació o la vulneració de qualsevol prohibició de les que
preveu aquesta llei, sempre que no sigui procedent la seva
qualificació com a infracció greu o molt greu.

Article 31
Infraccions greus

1. Es tipifiquen com a infraccions greus les següents:
a) L’incompliment de les normes relatives a l'emplenament

de les dades clíniques.
b) L’impediment de l'acompanyament en el procés de morir,

llevat que hi hagi circumstàncies clíniques que així ho
justifiquin.

2. Les infraccions tipificades com a lleus podran qualificar-se de
greus quan es doni alguna de les següents circumstàncies:

a) Lesivitat del fet.
b) Quantia de l'eventual benefici obtingut.
c) Gravetat de l'alteració sanitària i social produïda.
d) Grau d'intencionalitat.

Article 32
Infraccions molt greus

1. Es tipifiquen com a infraccions molt greus les següents:
a) L'obstacle o l'impediment als ciutadans del gaudi de

qualsevol dels drets expressats en el títol II d'aquesta llei.
b) L'actuació que suposi incompliment dels deures que

estableix el títol III d'aquesta llei.

2. Les infraccions tipificades com a greus podran qualificar-se
de molt greus quan es doni alguna de les circumstàncies que
preveu l'apartat 2 de l'article anterior, llevat que aquesta
concurrència hagi determinat la seva tipificació com a greu.

Article 33
Sancions

1. Les infraccions previstes en aquesta llei seran objecte de les
sancions administratives previstes en l'article 36 de la Llei
14/1986, de 25 d'abril, general de sanitat.

2. No obstant el que disposa l'apartat anterior, si les esmentades
infraccions són comeses per personal estatutari del Sistema
Sanitari Públic de les Illes Balears, se sancionaran
conformement amb el que preveu el capítol XII de la Llei
55/2003, de 16 de desembre, de l'Estatut marc del personal
estatutari dels serveis de salut, referent al règim disciplinari,
d'acord amb l'habilitació continguda a l'article 73 de l’esmentat
estatut.

3. Sense perjudici de la sanció econòmica que pogués
correspondre, en els supòsits d'infraccions molt greus, es podrà
acordar pel Consell de Govern la revocació de l'autorització
concedida per a l'activitat en centres i establiments sanitaris.

Article 34
Competència

L'exercici de la potestat sancionadora correspon als òrgans
de la conselleria competent en matèria de salut, en els termes
que es determinin reglamentàriament, sense perjudici de la
competència que s’atribueix al Consell de Govern a l'apartat 3
de l'article anterior.

Disposició addicional primera
Avaluació de la llei

La Conselleria de Salut elaborarà, en el termini d'un any, un
estudi sobre com moren els ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears, que s'actualitzarà periòdicament per tal de permetre
avaluar amb regularitat l'aplicació i els efectes d'aquesta llei.
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Disposició addicional segona
Difusió de la llei

La Conselleria de Salut habilitarà els mecanismes oportuns
per donar la màxima difusió a aquesta llei entre els
professionals i la ciutadania en general.

Disposició addicional tercera
Cures palAliatives

L'administració pública sanitària, per al millor compliment
del que estableix aquesta llei en relació amb la prestació de
cures palAliatives, procurarà una formació específica d'alta
qualitat als seus professionals en el seu àmbit i promourà les
mesures necessàries per disposar en el Sistema Sanitari Públic
de les Illes Balears del nombre i la dotació adequats d'unitats de
cures palAliatives i equips de suport.

Disposició transitòria única
Consulta al Registre de Voluntats Anticipades

No obstant el que preveu l'article 4.2 de la Llei 1/2006, de 3
de març, fins que el contingut de la declaració de voluntat
anticipada s'incorpori a la història clínica, d'acord amb el que
preveu l'article 9.2 d'aquesta llei, els professionals sanitaris
responsables dels pacients que es trobin en el procés de morir
estaran obligats a consultar el Registre de Voluntats
Anticipades.

Disposició derogatòria única

Queden derogades les disposicions d’igual o inferior rang
que contravinguin aquesta llei.

Disposició final primera
Modificació de la Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les
Illes Balears

1. L’apartat 2 de l’article 12 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears, queda modificat amb la redacció
següent:

“2. Com a regla general, el consentiment es manifesta
verbalment. El consentiment s’ha de manifestar per escrit en
els casos d’intervencions quirúrgiques, procediments
diagnòstics invasius i, en general, quan es duguin a terme
procediments que suposin riscs i inconvenients notoris i
previsibles susceptibles de repercutir en la salut del pacient.”

2. L’apartat 5 de l’article 12 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears, queda modificat amb la redacció
següent:

“5. En el cas d’incapacitat del pacient per prendre decisions,
el dret sobre qualsevol tipus d’intervenció que afecti la seva
salut correspondrà als representants legals que determini la
sentència d’incapacitat. En el cas d’inexistència de
declaració judicial, correspondrà als seus familiars, a la seva
parella i, subsidiàriament, a les persones properes a ell. La
situació d'incapacitat no obsta perquè els pacients siguin
informats i participin en el procés de presa de decisions de
manera adequada al seu grau de discerniment.”

3. L’apartat 6 de l’article 12 de la Llei 5/2003, de 4 d'abril, de
salut de les Illes Balears, queda modificat amb la redacció
següent:

“6. Pel que fa als menors d’edat, sempre que no estiguin
emancipats o tenguin setze anys complerts, el dret a decidir
correspondrà als pares, tutors o curadors que n'ostentin la
representació legal. L’opinió del menor serà presa en
consideració en funció de la seva edat i el seu grau de
maduresa, d’acord amb el que estableixen les lleis civils.
Quan hi hagi disparitat de criteris entre els representants
legals del menor i la institució sanitària, la darrera
autorització se sotmetrà a l’autoritat judicial.”

Disposició final segona
Modificació de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades

1. L’article 1 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, queda modificat amb la redacció següent:

“Als efectes d’aquesta llei, les voluntats anticipades
consisteixen en una declaració de voluntat unilateral emesa
lliurement per una persona major d’edat i amb capacitat
d’obrar plena, per menors d’edat emancipats o amb 16 anys
complerts, mitjançant la qual s’indica l’abast de les
actuacions mèdiques o d’altres que siguin procedents,
previstes per aquesta llei, només en els casos en què
concorrin circumstàncies que no li permetin expressar la
seva voluntat.”

2. L’apartat 2 de l’article 3 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de
voluntats anticipades, queda modificat amb la redacció següent:

“2. Al document de voluntats anticipades han de figurar el
nom i els llinatges, el número del DNI o d’un document
d’identitat equivalent i la signatura de l’atorgant, així com
el lloc i la data de l’atorgament. Aquest document es pot
formalitzar:

a) Davant notari.
b) Davant personal funcionari públic habilitat a l'efecte

per la conselleria competent en matèria de salut.
c) Davant la persona encarregada del Registre de

Voluntats Anticipades.
d) Davant tres testimonis.
El personal funcionari públic a què es refereix la lletra b)

anterior procedirà a la constatació de la personalitat i la
capacitat de la persona autora de la declaració, així com a la
verificació dels requisits formals determinants de la validesa
de la declaració, que es preveuen en aquesta llei.

Els testimonis a què es refereix la lletra d) anterior han
de ser majors d’edat amb capacitat d’obrar plena i han de
conèixer l’atorgant.”

3. L’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de
voluntats anticipades, queda modificat amb la redacció següent:

“4. Aquest document s’ha d’inscriure en el Registre de
Voluntats Anticipades i, si pertoca, en el Registre de
Donants d’Òrgans, i s’ha d’incorporar a la història clínica de
l’interessat. La inscripció en el Registre s’ha d’efectuar a
petició de l’atorgant, d’un dels testimonis, amb el seu
consentiment, que es presumeix excepte en cas d’indicació
contrària, o del notari, en cas d’haver-se atorgat el document
notarialment. En qualsevol dels casos, la inscripció s’ha de
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solAlicitar en la forma, els terminis i els requisits que
s’estableixin reglamentàriament.”

4. L’article 4 de la Llei 1/2006, de 3 de març, de voluntats
anticipades, queda modificat amb la redacció següent:

“1. Són destinataris de les voluntats anticipades els
hospitals, les clíniques, els centres de salut, els dispensaris,
els metges o les metgesses o altres persones o organismes
als quals correspongui complir la voluntat anticipada que es
manifesta.

2. Quan es presti atenció sanitària a una persona que es trobi
en una situació que li impedeixi prendre decisions per si
mateixa, en els termes prevists en aquesta llei, els
professionals sanitaris implicats en el procés hauran de
consultar la seva història clínica per comprovar si hi ha
constància de l’atorgament de la declaració de voluntat
anticipada, i actuar conformement amb allò que s’hi hagi
previst.”

Disposició final tercera
Comitès d'Ètica Assistencial

El Consell de Govern ha de dictar el decret regulador dels
Comitès d'Ètica Assistencial en el termini màxim d’un any des
de l'entrada en vigor d’aquesta llei.

Disposició final quarta
Desenvolupament reglamentari i compliment dels objectius

El Consell de Govern desenvoluparà reglamentàriament
aquesta llei, en el termini màxim d’un any des de l’entrada en
vigor.

La Conselleria de Salut vetllarà pel desplegament de la llei
en el termini establert i pel compliment dels objectius definits
a l'Estratègia de Cures PalAliatives de les Illes Balears
2009-2014.

Disposició final cinquena
Entrada en vigor

La present llei entrarà en vigor als tres mesos de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 11 de març.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE MOCIONS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2015, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2496/15, relativa a política general en matèria d'atenció
sanitària a les Illes Balears, i quedà aprovada, per
assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

A)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a contestar les iniciatives parlamentàries dels
diputats i les diputades relacionades amb les llistes d’espera
quirúrgiques, de consulta i de proves complementàries, com
dicta el Reglament del Parlament.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears, atès que el nou Hospital de Can Misses ha estat
recepcionat dia 30 d’octubre de 2013 i atesa l’actual situació
assistencial, a posar en funcionament (àrea d’atenció a les
urgències, ingressos, quiròfans, UCI, etc.) el nou Hospital de
Can Misses.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a la construcció del nou centre de salut de Can
Misses.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears a fer l’adaptació sociosanitària de l’actual Can
Misses."

A la seu del Parlament, 17 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.
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1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm. 625/15, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa de protecció per
l'atur a les Illes Balears.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Joana
Barceló i Martí.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears el Sr.
Conseller d'Economia i Competitivitat, Joaquín García i
Martínez.

Intervingueren en torns de rèplica la Sra. Joana Barceló i el
Sr. Joaquín García.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2281/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Miquel Àngel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a premi rebut per l'EBAP en
relació amb el material didàctic per a llenguatge igualitari.
(BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2286/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Escola d'Estiu. (BOPIB núm.
188, de 27 de febrer de 2015).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.

La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2662/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Manuel José Monerris i Barberá, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni del Govern amb
l'Ajuntament de maó en relació amb el Quarter de Santiago.
(BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2664/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a la religió, matèria educativa o confessional.
(BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2668/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compliment de l'article 4 de
l'Estatut d'Autonomia. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de
2015).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2670/15
(rectificada mitjançant l'escrit RGE núm. 2773/15), de l'Hble.
Sr. Diputat Miquel Àngel Mas i Colom, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a successió ab intestato. (BOPIB núm. 189, de 6
de març de 2015).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2665/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a necessitats sanitàries a Eivissa. (BOPIB
núm. 189, de 6 de març de 2015).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2658/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira ITB de Berlín. (BOPIB
núm. 189, de 6 de març de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2659/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a nou certificat que demana la
ITV. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2661/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María José Bauzá i Alonso, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Jornades de Salut mental i
dona. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2669/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Conxa Obrador i Guzmán, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a atenció a persones amb
dependència. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2656/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a promoció de l'activitat nàutica.
(BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme i Esports.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2657/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a evolució de la grup a la
campanya 2014-2015. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de
2015).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2660/15, de
l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a programa SEERF d'ajuda als
emprenedors. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2663/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a activitat legislativa durant
aquesta legislatura. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2671/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a pèrdua de posicions a la renda per
càpita. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 2667/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a política educativa. (BOPIB
núm. 189, de 6 de març de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10

de març de 2015, rebutjà els Punts 1, 3, 4, 5 i 9 de la Moció
RGE núm. 2496/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a política general en matèria d'atenció sanitària a les Illes
Balears. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 2666/15.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
10 de març de 2015, quedà ajornada, atès l'escrit RGE núm.
2850/15, presentat pel Govern de les Illes Balears, la pregunta
esmentada, presentada pel diputat Sr. Cosme Bonet i Bonet,
relativa a accés a les andanes d'SFM (BOPIB núm. 189, de 6 de
març de 2015).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Aplicació del procediment directe i en lectura única a la

Proposició de llei RGE núm. 1410/15.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 10
de març de 2015, aprovà per assentiment aplicar el procediment
directe i la lectura única a la proposició de llei esmentada,
presentada pels Grups Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS,
i pels diputats no adscrits, de drets i garanties de la persona en
el procés de morir (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

2547/15, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre,
de suport als emprenedors i la seva internacionalització.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 17
de març de 2015, prengué en consideració, per assentiment, la
proposició de llei esmentada, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no
adscrits, publicada al BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
4416/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació d'osteocondritis a
l'Hospital d'Inca (IV). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
4417/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 149, de 2 de
maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
4418/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital de Manacor. (BOPIB núm. 149, de 2
de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
4419/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital Son Espases. (BOPIB núm. 149, de
2 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
4420/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a llista d'espera quirúrgica de
traumatologia a l'Hospital Son Llàtzer. (BOPIB núm. 149, de 2
de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
4422/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a operació d'osteocondritis a
l'Hospital d'Inca (VI). (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
4429/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a intervenció quirúrgica per

infecció a l'Hospital Can Misses. (BOPIB núm. 149, de 2 de
maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
4432/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a infeccions lligades a
intervenció quirúrgica. (BOPIB núm. 149, de 2 de maig de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
4676/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a pensionistes i medicaments
2011. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 4677/14 a 4679/15, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relatives a pensionistes i medicaments 2012, 2013 i 2010.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller de Salut.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
5073/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Son Espases,
compatibilitats. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
5074/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital d'Inca,
compatibilitats. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
5075/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital de Manacor,
compatibilitats. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
5076/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del

Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Son Llàtzer,
compatibilitats. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
5077/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Can Misses,
compatibilitats. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
5078/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a Hospital Mateu Orfila,
compatibilitats. (BOPIB núm. 151, de 16 de maig de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
5728/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a metge preventista a
l'Hospital Son Espases. (BOPIB núm. 153, de 30 de maig de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
5999/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital d'Inca,
gener-abril 2014. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
6000/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital d'Inca,
trasllats maig 2014. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
6001/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital d'Inca,
morts 2014. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
6002/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital Son
Espases, morts 2014. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
6003/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital de
Manacor, morts 2014. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
6005/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital d'Inca,
morts gener-maig 2014. (BOPIB núm. 154, de 6 de juny de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
6006/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a nounats a l'Hospital Son
Espases, morts gener-maig 2014. (BOPIB núm. 154, de 6 de
juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
6007/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del
Grup Parlamentari MÉS, relativa a servei de guàrdia al Servei
d'urgències de pediatria de l'Hospital d'Inca. (BOPIB núm. 154,
de 6 de juny de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11564/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions de
medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció
VIH/SIDA (I). (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11565/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions de
medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció
VIH/SIDA (II). (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11566/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions de
medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció
VIH/SIDA (III). (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11567/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a prescripcions de
medicaments antiretrovirals per al tractament per la infecció
VIH/SIDA (IV). (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11568/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a analítiques específiques
per determinar una infecció per VIH/SIDA (I). (BOPIB núm.
178, de 12 de desembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11569/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a analítiques específiques
per determinar una infecció per VIH/SIDA (II). (BOPIB núm.
178, de 12 de desembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11570/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats i programes de
prevenció relacionats amb la infecció per VIH/SIDA (I).
(BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).

La contestaren a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller de Salut i el Sr. Director
General de Salut Pública i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11571/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a activitats i programes de
prevenció relacionats amb la infecció per VIH/SIDA (II).
(BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).

La contestaren a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller de Salut i el Sr. Director
General de Salut Pública i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 11572/14 i 11573/14, de l'Hble. Sr.
Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a activitats i programes de prevenció
relacionats amb la infecció per VIH/SIDA (III i IV). (BOPIB
núm. 178, de 12 de desembre de 2014).

Les contestaren a la mateixa sessió el representant del
Govern de les Illes Balears  Sr. Conseller de Salut i el Sr.
Director General de Salut Pública i Consum.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11890/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament de
productivitats variables (I). (BOPIB núm. 180, de 23 de
desembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11891/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a llocs de treball de
directius i gestió. (BOPIB núm. 180, de 23 de desembre de
2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

sessió de dia 4 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm.
11892/14, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a abonament de
productivitats variables (II). (BOPIB núm. 180, de 23 de
desembre de 2014).

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

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AM)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 7255/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a programa Proper. (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AN)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 7256/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a programa Proper. (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AO)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 7298/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a Son Güells. (BOPIB núm. 161, de 25 de juliol
de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AP)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 7299/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a Son Güells (II). (BOPIB núm. 161, de 25 de
juliol de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AQ)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 9148/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a elaboració dels PIA. (BOPIB núm. 169, de 17
d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

AR)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 9149/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a PIA, ajudes econòmiques 2014. (BOPIB núm.
169, de 17 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AS)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 9150/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a PIA, ajudes econòmiques 2013. (BOPIB núm.
169, de 17 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AT)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 9158/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a PIA, prestació d'ajuda a domicili 2014. (BOPIB
núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AU)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 9160/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a PIA, prestació d'ajuda a domicili 2013. (BOPIB
núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AV)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 11457/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a copagament del servei d'ajuda a domicili per
dependència 2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de
2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AX)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 11458/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a PIAS servei d'ajuda a domicili gener-octubre
2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.



BOPIB núm. 191 -  20 de març de 2015 12515

Ordre de Publicació

AY)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté la Pregunta RGE núm. 11459/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a PIAS ajuda econòmica de dependència gener-
octubre 2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

AZ)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 5 de març de
2015, debaté conjuntament les Preguntes RGE núm. 11460/14
a 11464/14, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez,
del Grup Parlamentari MÉS, relatives a PIAS Palma, Mallorca,
Menorca, Eivissa i Formentera, servei d'ajuda a domicili per
dependència pendents. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de
2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sra. Consellera de Família i Serveis Socials.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 11 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 5 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 4822/14 a 4826/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relatives a seguiment de la llengua blava 2009-2013.
(BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 5 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 4828/14 a 4831/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relatives a explotacions investigades 2010-2013. (BOPIB
núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 5 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 4843/14 a 4847/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Fina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
MÉS, relatives a analítiques referents a la malaltia de les vaques
boges 2009-2013. (BOPIB núm. 150, de 9 de maig de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Ordenació del Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 5 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 8643/14 a 8648/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a formació amb compromís de contractació
(I a VI). (BOPIB núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 5 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 8649/14 a 8656/14 i 10136/14, de l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a intermediació (I a VIII) i a servei
d'orientació laboral (I). (BOPIB núm. 166 i 173, de 26 de
setembre i de 7 de novembre de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 5 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 8660/14 i 8661/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a recursos del Programa de Garantia Juvenil
i de finançament del programa de Garantia Juvenil. (BOPIB
núm. 166, de 26 de setembre de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 5 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 9222/14 i 9225/14 a 9232/14, de l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a treball a temps parcial (I a XI). (BOPIB
núm. 169, de 27 d'octubre de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 12 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 9260/14, 9262/14 a 9266/14, de l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a treball fix discontinu (I i III a VII).
(BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 12 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 9267/14 a 9271/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives al Pla Prepara (I a V). (BOPIB núm. 169, de
17 d'octubre de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 12 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE
núm. 10138/14 de l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí,
del Grup Parlamentari Socialista, relativa al servei
d'intermediació laboral (II). (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre de 2014).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears  Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

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

en sessió de dia 12 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 10510/14 a 10513/14, de l'Hble. Sra.
Diputada Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari
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Socialista, relatives a dades laborals (I a IV). (BOPIB núm. 175,
de 21 de novembre de 2014).

Les contestà a la mateixa sessió el representant del Govern
de les Illes Balears  Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Resposta a les preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió d'Economia RGE núm. 10137/14 i
10139/14.

 A la Comissió d'Economia del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 12 de març de 2015, la diputada Sra.
Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
considerà que les preguntes esmentades, relatives a servei
d'intermediació laboral (I) i a servei d'orientació (II) (publicades
al BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de 2015), foren
contestades a la sessió de la mateixa comissió de 5 de març de
2015.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports RGE
núm. 3841/14 a 3847/14, 3849/14 a 3852/14, 9010/14 i
9961/14 a 9963/14.

 A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de 2015, atès
l'escrit RGE núm. 2849/15, presentat pel Govern de les Illes
Balears, quedaren ajornades les preguntes esmentades, de la
diputada Sra. Cristina Rita i Larrucea, del Grup Parlamentari
Socialista, relatives a alumnat estranger (1 a 9, 11 i 12), a
convenis amb el Ministeri d'Educació i a Pla Educa (I a III),
publicades al BOPIB núm. 146, 168 i 170, d'11 d'abril, 10
d'octubre i 24 d'octubre de 2014.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

C)
Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

682/15, pel qual es regula el mecenatge esportiu i s'estableixen
mesures tributàries.

 A la Comissió d'Educació, Cultura i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 12 de març de 2015, es
procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei esmentat
publicat al BOPIB núm. 6 de febrer de 2015.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 2989/15, del Grup Parlamentari Socialista,
derivada de la InterpelAlació RGE núm. 625/15, relativa a taxa
de protecció per l'atur a les Illes Balears. (Mesa de 18 de març
de 2015).

Palma, a 18 de març 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 es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari
Socialista presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.
625/15, relativa a taxa de protecció per l'atur a les Illes Balears,
la moció següent.

Taxa de protecció per l’atur a les Illes Balears

1. El Parlament de les Illes Balear insta el Govern de l’Estat a
la derogació de les reformes laborals aprovades els anys 2012
i 2013, així com de les normes que han suposat en aquests anys
la rebaixa de les prestacions i dels subsidis per l’atur, que han
incrementat de manera injusta i injustificada la des protecció i
la pobresa dels treballadors i les treballadores del nostre país.

2. El Parlament de les Illes Balears constata que la comunitat
autònoma de les Illes Balears és la comunitat en què més ha
baixat de tot l’Estat la taxa de protecció per atur, la segona
comunitat autònoma amb la més baixa taxa de protecció per atur
de tot l’Estat, i per tant insta el Govern de l’Estat a invertir de
manera urgent i extraordinària, mentre no sigui derogada
l’actual legislació restrictiva de drets i prestacions, els recursos
econòmics que estalvia de les Illes per la rebaixa de les
prestacions i subsidis, en polítiques actives d’ocupació,
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articulant un pla de xoc per a la lluita per l’ocupació per
assegurar una sortida solidària de la crisi.

3. El Parlament de les Illes Balears es compromet a treballar
perquè la competitivitat de la nostra economia es fonamenti en
la inversió productiva, en la qualitat, la creació d’ocupació
decent, la formació i la innovació, rebutjant l’opció d’un
creixement fonamentat sols en la rebaixa de salaris, l’ocupació
precària i l’explotació laboral.

4. El Parlament de les Illes Balears valora del tot insuficient el
compromís polític i econòmic del Govern de les Illes en l'impuls
i l’execució de les polítiques actives d’ocupació a favor dels
treballadors i treballadores que estan a l’atur, com eix bàsic i
irrenunciable de l’estat de benestar, per les retallades
econòmiques que s’han produït i imposat, per les retallades
polítiques en la definició del servei públic d’ocupació i per la
manca de gestió des programes de l’Estat a la nostra comunitat.

5. El Parlament de les Illes Balears lamenta de manera especial
la manca d’acció del Govern de les Illes a favor dels colAlectius
que més pateixen l’atur, com són els joves als quals encara no
arriba el programa de garantia juvenil; els aturats de llarga
durada i els aturats majors de 45 anys que han esgotat les
prestacions, i que encara, després de quatre anys i de múltiples
propostes fetes i aprovades, no han tingut cap resposta d’acció
positiva per part del Govern de les Illes Balears.

6. El Parlament de les Illes Balears constata que la resposta a la
desigualtat i la pobresa laboral creixent a la nostra comunitat no
es pot combatre amb més flexibilitat i menys estat, sinó al
contrari, més que mai, constata la necessitat de més estat, més
compromís públic per lluitar contra l’atur, per garantir la
protecció en la manca de feina, més polítiques públiques que
garanteixin la dignitat en el treball, la suficiència dels salaris,
la determinació política i la suficiència dels recursos econòmics
lligats a reforçar el servei públic d’ocupació i les polítiques
actives d’ocupació com eina bàsica per possibilitar una
vertadera igualtat d’oportunitats per avançar personalment i
colAlectivament.

7. El Parlament de les Illes Balears lamenta la manca de
governança en la definició i l'execució de les polítiques laborals,
tant a l’àmbit de la concertació social, com institucional, i de
manera concreta la manca de compliment de les propostes que
al si d’aquest parlament s’han aprovat per unanimitat en matèria
de polítiques laborals i socials, acords celebrats el dia de la seva
aprovació, oblidats i incomplerts avui en finalitzar aquesta
legislatura.

Palma, a 13 de març de 2015.
La diputada:
Joana Barceló i Martí.
La portaveu:
Francesca L. Armengol i Socías.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 2912/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a festes de Sant
Joan. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 2913/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a festes de Sant
Joan, ib-salut. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 2914/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a festes de Sant
Joan, Turisme. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 2915/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a festes de Sant
Joan, Ports de les Illes Balears. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 2945/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a docent de
l'escola concertada, titulació de llengua catalana. (Mesa de 18
de març de 2015).

RGE núm. 2946/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari  MÉS, relativa a docent de
l'escola concertada, titulació de llengua catalana (ii). (Mesa de
18 de març de 2015).

RGE núm. 2961/15, de l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i
Socías, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a criteris i
mèrits per atorgar reconeixements. (Mesa de 18 de març de
2015).

RGE núm. 2992/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a
alumnat estranger a Menorca. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 2994/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari  Socialista, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 13 de març
de 2015. (Mesa de 18 de març de 2015).

Palma, a 18 de març 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'Administracions
Públiques del Govern de les Illes Balears la pregunta següent
amb solAlicitud de resposta escrita.
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Festes de Sant Joan

En quina situació es troba la petició feta per l'Ajuntament de
Ciutadella quant a major dotació de mitjans materials i humans
per a les festes de Sant Joan?

Palma, a 11 de març 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 la Conselleria de Salut del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Festes de Sant Joan, ib-salut

En quina situació es troba la petició feta per l'Ajuntament de
Ciutadella quant a major dotació de mitjans materials i humans
per a les festes de Sant Joan?

Palma, a 11 de març 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, el diputat
sotasignant formula a la Conselleria de Turisme del Govern de
les Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
escrita.

Festes de Sant Joan, Turisme

En quina situació es troba la petició feta per l'Ajuntament de
Ciutadella quant a major dotació de mitjans materials i humans
per a les festes de Sant Joan?

Palma, a 11 de març de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Festes de Sant Joan, Ports de les Illes Balears

En quina situació es troba la petició feta per l'Ajuntament de
Ciutadella quant a major dotació de mitjans materials i humans
per a les festes de Sant Joan?

Palma, a 11 de març de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, 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.

Docent de l'escola concertada, titulació de llengua catalana

Com afecta a la nòmina d'un docent de l'escola concertada
no disposar de la titulació requerida de llengua catalana?

Palma, a 12 de març de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Docent de l'escola concertada, titulació de llengua catalana (II)

Quins requisits aplica la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats a l'escola concertada per obtenir un certificat que
acrediti al docent el coneixement de llengua catalana adequat
per impartir classes?

Palma, a 12 de març de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Criteris i mèrits per atorgar reconeixements

Quins són els criteris que se segueixen i els mèrits que es
valoren a l'hora d'atorgar els reconeixements de la comunitat?
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Palma, a 12 de març de 2015.
El diputat:
Lluís Maicas i Socías.

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.

Alumnat estranger a Menorca

Quin percentatge d'alumnat estranger hi ha matriculat a
cadascun dels IES, tant públics com privats concertats a
cadascun dels municipis de l'illa de Menorca, a 1 de gener de
2014?

Palma, a 13 de març 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, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Assumptes d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 13
de març

Quins són els assumptes d'urgència que s'han introduït al
Consell de Govern de dia 13 de març de 2015?

Palma, a 16 de març de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 2993/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a concurs
d'oficines de farmàcia. (Ratificació de l'admissió feta per
delegació, Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3024/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Serra i Cabanellas, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a defensa dels drets dels consumidors i usuaris de les Illes
Balears. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3025/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a conclusions de la primera fase de l'estudi de connectivitat
aèria nacional de les Illes Balears. (Mesa de 18 de març de
2015).

RGE núm. 3026/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margarita
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució de les dades d'atur a les Illes Balears. (Mesa de 18 de
març de 2015).

RGE núm. 3027/15, de l'Hble. Sra. Diputada María
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a funcionament de la Comissió Balear de Medi
Ambient. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3028/15, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
desenvolupament del Pla d'acció en relació amb el producte
d'art i cultura. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3029/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aprovació
del Catàleg farmacèutic de les Illes Balears. (Mesa de 18 de
març de 2015).

RGE núm. 3030/15, de l'Hble. Sr. Diputat Miquel A. Jerez
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures
adoptades en matèria de transparència. (Mesa de 18 de març
de 2015).

RGE núm. 3031/15, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions en matèria d'infraestructures a l'escola
nàuticopesquera. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3032/15, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a evolució del finançament a curt termini. (Mesa de 18 de març
de 2015).

RGE núm. 3033/15, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
balanç de la situació econòmica de les Illes Balears al llarg
d'aquesta legislatura. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3034/15, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a balanç de
legislatura. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3035/15, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a balanç
d'educació. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3036/15, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a llegat en
atenció sanitària. (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3037/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaume
Carbonero i Malberti, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a llegat en compliment del Pla estatal d'habitatge.
(Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 3038/15, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a compra del Rocamar. (Mesa de 18 de març de 2015).
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RGE núm. 3039/15, de l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita
i Larrucea, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
concentració de la comunitat educativa. (Mesa de 18 de març
de 2015).

RGE núm. 3040/15, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca L.
Armengol i Socías, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a president i proximitat ciutadana. (Mesa de 18 de març de
2015).

RGE núm. 3042/15, de l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i
Serra, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
transparència i bon govern. (Mesa de 18 de març de 2015).

Palma, a 18 de març 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 al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Concurs d'oficines de farmàcia

Sr. Conseller de Salut, qui va prendre la decisió de no iniciar
el concurs d'oficines de farmàcia?

Palma, a 16 de març de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Defensa dels drets dels consumidors i usuaris de les Illes
Balears

Com valora el conseller de Salut l'activitat desenvolupada
pel departament de Consum de la Conselleria de Salut en la
defensa dels drets dels consumidors i usuaris de les Illes
Balears?

Palma, a 17 de març de 2015.
La diputada:
Margalida Serra i Cabanellas.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Conclusions de la primera fase de l'estudi de connectivitat aèria
nacional de les Illes Balears

Pot explicar el Sr. Conseller de Turisme i Esports quines són
les principals conclusions de la primera fase de l'estudi de
connectivitat aèria nacional de les Illes Balears realitzat
recentment?

Palma, a 17 de març de 2015.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

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

Evolució de les dades d'atur a les Illes Balears

Com valora el Govern de les Illes Balears l'evolució de les
dades d'atur a les Illes Balears durant la present legislatura?

Palma, a 17 de març de 2015.
La diputada:
Margarita Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Funcionament de la Comissió Balear de Medi Ambient

Com avalua el Govern de les Illes Balears el funcionament
de la Comissió Balear de Medi Ambient durant aquesta
legislatura?

Palma, a 17 de març de 2015.
La diputada:
María Virtudes Marí i Ferrer.
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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.

Desenvolupament del Pla d'acció en relació amb el producte
d'art i cultura

Sr. Conseller de Turisme i Esports, pot fer una valoració del
Pla d'acció desenvolupat els dos darrers anys en relació amb el
producte art i cultura?

Palma, a 17 de març de 2015.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

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.

Aprovació del Catàleg farmacèutic de les Illes Balears

Quina valoració fa el Sr. Conseller de Salut de l'aprovació
del Catàleg farmacèutic de les Illes Balears?

Palma, a 17 de març de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Mesures adoptades en matèria de transparència

Quina valoració fa el conseller d'Administracions Públiques
sobre les mesures adoptades aquesta legislatura en matèria de
transparència?

Palma, a 17 de març de 2015.
El diputat:
Miquel A. Jerez i Juan.

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.

Actuacions en matèria d'infraestructures a l'escola
nàuticopesquera

Ens pot explicar la conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats quines actuacions en matèria d'infraestructures té
previst dur a terme el Govern a l'Escola nauticopesquera?

Palma, a 17 de març de 2015.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Evolució del finançament a curt termini

Quina ha estat l'evolució del finançament a curt termini
durant aquesta legislatura?

Palma, a 17 de març de 2015.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

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.

Balanç de la situació econòmica de les Illes Balears al llarg
d'aquesta legislatura

Quin balanç fa el Govern de les Illes Balears en relació amb
la situació econòmica de les Illes Balears durant la present
legislatura?

Palma, a 17 de març de 2015.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Balanç de legislatura

Creu el Sr. President que el balanç d'aquesta legislatura ha
estat positiu?

Palma, a 18 de març de 2015.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

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.

Balanç d'educació

Quin és el balanç que fa el Govern dels quatre anys de gestió
a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats?

Palma, a 18 de març de 2015.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Llegat en atenció sanitària

Sr. Conseller de Salut, quin serà el llegat de la seva
conselleria durant aquesta legislatura en atenció sanitària?

Palma, a 17 de març de 2015.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

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.

Llegat en compliment del Pla estatal d'habitatge

Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, quin
serà el llegat de la seva conselleria durant aquesta legislatura en
compliment del Pla estatal d'habitatge?

Palma, a 17 de març de 2015.
El diputat:
Jaume Carbonero i Malberti.

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

Compra del Rocamar

Sr. Conseller de Turisme i Esports, com valora el fet que la
Fiscalia anticorrupció hagi denunciat davant el jutge la compra
del Rocamar?

Palma, a 17 de març de 2015.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Concentració de la comunitat educativa

Per quina raó pensa la Sra. Consellera d'Educació, Cultura
i Universitats que la comunitat educativa es concentrarà aquesta
tarda davant el Consolat?

Palma, a 17 de març 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 president del Govern de les Illes Balears
la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant Ple.

President i proximitat ciutadana

Sr. President, creu que serà recordat com un president proper
a la ciutadania?
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Palma, a 17 de març de 2015.
La diputada:
Francesa L. Armengol i Socías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

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

Transparència i bon govern

Sr. Vicepresident, quin serà el llegat de la seva conselleria
durant aquesta legislatura en transparència i bon govern?

Palma, a 17 de març de 2015.
La diputada :
Pilar Costa i Serra.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 2939/15, de l'Hble. Sra. Diputada Maria Pilar
Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
programa "La prostitució en els carrers de Palma", a contestar
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, 12 de març de 2015).

RGE núm. 2940/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a Comisión
Nacional de los mercados y la competencia, a contestar davant
la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 12 de març de
2015).

RGE núm. 2941/15, de l'Hble. Sr. Diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a audiència,
a contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, 12 de març de 2015).

RGE núm. 2942/15, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a criteris
d'informació, a contestar davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa
de la Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears, 12 de març de 2015).

RGE núm. 2943/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a servei
públic, a contestar davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la

Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears, 12 de març de 2015).

RGE núm. 2954/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
audiències dels primers mesos de 2015, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 12 de març de
2015).

RGE núm. 2955/15, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos L.
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a liquidació del pressupost de l'exercici 2014, a contestar
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, 12 de març de 2015).

RGE núm. 2956/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a campanya
de responsabilitat corporativa "Tots donam una mà", a
contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, 12 de març de 2015).

RGE núm. 2957/15, de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i
Bestard, del Grup Parlamentari Popular, relativa a evolució
dels continguts d'IB3 a les noves plataformes d'Internet, a
contestar davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears (Mesa de la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears, 12 de març de 2015).

RGE núm. 2958/15, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'actuació per a l'any 2015, a contestar davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, 12 de març de 2015).

RGE núm. 2959/15, de l'Hble. Sr. Diputat Jaime Fernández
i Juan, del Grup Parlamentari Popular, relativa a presència de
la cultura a IB3 Ràdio, a contestar davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears, 12 de març de 2015).

RGE núm. 2960/15, de l'Hble. Sr. Diputat Alejandro Sanz
i Benejam, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actes de
celebració del 10è aniversari d'IB3, a contestar davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de
les Illes Balears (Mesa de la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears, 12 de març de
2015).

Palma, a 12 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Programa "La prostitució en els carrers de Palma"

Sr. Director General, quina valoració fa del programa "La
prostitució en els carrers de Palma"?

Palma, a 12 de març de 2015.
La diputada:
Maria Pilar Sansó i Fuster.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Comisión Nacional de los mercados y la competencia

Quina consideració li mereix, Sr. Director General, que la
Comisión Nacional de los mercados y la competencia consideri
"residual" l'entitat que vostè dirigeix?

Palma, a 12 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Audiència

Val tot per l'audiència, Sr. Director General?

Palma, a 12 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Criteris d'informació

Quins criteris apliquen a IB3 TV i Ràdio a la informació
sobre actes que es realitzen a les diferents forces polítiques de
les Illes?

Palma, a 12 de març de 2015.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Servei públic

Quin és el balanç del director general d'IB3 pel que fa al
compliment de l'ens com a servei públic?

Palma, a 12 de març de 2015.
El diputat:
Damià Borràs i Barber.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Audiències dels primers mesos de 2015

Quina valoració es fa de les audiències obtingudes durant
aquests mesos de 2015 en comparació amb anys anteriors?

Palma, a 11 de març de 2015.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
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A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió 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 director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Liquidació del pressupost de l'exercici 2014

Quin és el resultat de la liquidació del pressupost de
l'exercici 2014?

Palma, a 11 de març de 2015.
El diputat:
Carlos L. Veramendi i Mestre.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Campanya de responsabilitat corporativa "Tots donam una mà"

Quin ha estat el resultat de la campanya de responsabilitat
corporativa "Tots donam una mà" durant l'any 2014?

Palma, a 11 de març de 2015.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Evolució dels continguts d'IB3 a les noves plataformes
d'Internet

Quina és l'evolució dels continguts d'IB3 a través de les
noves plataformes d'Internet?

Palma, a 11 de març de 2015.
El diputat:
Óscar Fidalgo i Bestard.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Pla d'actuació per a l'any 2015

Quines són les línies generals del pla d'actuació per a l'any
2015?

Palma, a 11 de març de 2015.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Presència de la cultura a IB3 Ràdio

Què es fa per incrementar la presència de la cultura a IB3
Ràdio?

Palma, a 11 de març de 2015.
El diputat:
Jaime Fernández i Juan.

A la Mesa de la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director de l'EPRTVIB la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la RTVIB.

Actes de celebració del 10è aniversari d'IB3

Quina valoració es podria fer dels actes de celebració del
10è aniversari d'IB3?

Palma, a 11 de març de 2015.
El diputat:
Alejandro Sanz i Benejam.
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Ordre de Publicació

RGE núm. 2996/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nova cua VIP
a l'Aeroport de Palma (1), a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 18 de març de 2015).

RGE núm. 2997/15, de l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, del Grup Parlamentari MÉS, relativa a nova cua VIP
a l'Aeroport de Palma (2), a contestar davant la Comissió de
Turisme (Mesa de 18 de març de 2015).

Palma, a 18 de març 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 al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Turisme.

Nova cua VIP a l'Aeroport de Palma (1)

Com valora el conseller de Turisme la creació d'una nova
cua VIP de pagament per reduir el temps d'espera en el control
de seguretat de l'Aeroport de Palma en funció de qui pugui o
vulgui pagar?

Palma, a 16 de març de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

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.

Nova cua VIP a l'Aeroport de Palma (2)

A quin òrgan de coordinació aeroportuària s'ha pres la
decisió de crear una cua VIP a l'Aeroport de Palma per reduir el
temps d'espera en el control de seguretat si pagues, i quin ha
estat el paper de la CAIB en prendre aquesta decisió?

Palma, a 16 de març de 2015.
El diputat:
David Abril i Hervás.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 3052/15, dels Grups Parlamentaris Popular,
Socialista i MÉS, relativa a acords en relació amb el Pacte per
a la inclusió social, amb tramitació davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans. (Mesa de 18 de març de
2015).

Palma, a 18 de març 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 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS presenta la proposició
no de llei següent perquè sigui tramitada davant la Comissió
d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Acords en relació amb el Pacte per a la inclusió social

Exposició de motius

Després de la signatura del Pacte per a la inclusió social al
Parlament de les Illes Balears el passat 14.10.11, dia 09.01.15
es va constituir la comissió de seguiment que en un total de 4
reunions ha arribat als següents acords:
• Aprovació del "Document base per a la concreció de les

mesures del Pacte per a la Inclusió Social"presentat per
EAPN-IB on es proposen les prioritats, accions i
temporalització dels aspectes a treballar per la Comissió de
Seguiment del Pacte per a la Inclusió, com a base per
treballar les mesures reflectides en el Pacte, amb alguns
rnatisos sobre accions i temporalització que s'aniran incloent
a mesura que la comissió vagi treballant amb cada una de les
accions. Atesa la proximitat de les eleccions de 2015 i amb
la intenció de ser resolutius, d'aquest document es va
prioritzar el treball sobre tres punts, i la menció d'un quart
punt per donar continuïtat al treball:
• Acció 3: Consens dels Drets Bàsics de les persones

(alimentació, habitatge, accés a la sanitat,... ).
• Acció 10: Regulació d'una Renda Social a través d'una

Llei autonòmica amb reglaments insulars, a partir de la
redefinició de l'RMI.

• Acció 23: Creació d'una comissió de feina que estableixi
els criteris per reconèixer les entitats socials per tal que
siguin certificadores de la situació de vulnerabilitat i/o
exclusió,

• Acció 27: Constitució del grup de treball que reflexioni
i elabori propostes de com substituir progressivament les
convocatòries de subvencions anuals pels procediments
de subvencions pluriennals i/o contractes programa.

• Així mateix s'acorda que la resta de punts del
"Document base per a la concreció de les mesures del
Pacte per a la Inclusió Social" presentat per EAPN-IB es
tractaran amb la comissió de seguiment que es
constituirà la propera legislatura.
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Per tant, els Grups Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS,
presenten la següent Proposició no de llei:

El Parlament de les Illes Balears acorda donar-se per
assabentat dels punts prioritzats per la Comissió de Seguiment
del Pacte per a la inclusió social i concretament assumeix com
a propi el contingut de les accions que es relacionen a
continuació:

Acció 3: Consens dels Drets Bàsics de les persones
(alimentació, habitatge, accés a la sanitat, ... ).
Actuacions prèvies necessàries:
• Unificar els indicadors necessaris que han de possibilitar un

Informe únic i homologat per tots (entitats i
administracions) i que cada organisme ho pugui treure de les
seves bases de dades.

• Estudiar conjuntament amb els ajuntaments la possibilitat de
garantir el dret a estar empadronat/censat. S'acorda que en
el cas de no tenir domicili estable els serveis socials han de
poder prestar aquest dret. Es veu necessari facilitar l'accés
depenent de les necessitats socials que vagin sorgint. Aquest
element és clau per a la localització i la informació de les
persones.

• Dret a tenir "certificat de vulnerabilitat" o altre nom que
sembli més adient. S'acorda que des del Parlament s'instarà
el Govern a crear de forma urgent una comissió de feina que
estableixi els criteris necessaris perquè entitats socials
puguin ser certificadores de la situació de vulnerabilitat i/o
exclusió.

• Desenvolupar el model de concertació social en els Serveis
socials en un termini màxim d'any i mig després de les
eleccions.

• Dret a la informació dels drets, serveis, funcionament, ...
com a ciutadà. Ha d'estar acotada en el temps la demanda de
primera visita (no és possible que una persona que acudeix
a un servei determinat hagi d'esperar algun temps sols per
tenir informació).

Habitatge:
• Garantir sostre i potenciar polítiques d'habitatge amb

lloguers socials. Es remarca la necessitat de tenir present els
procediments d'adjudicació d'habitatges amb lloguer social
quan hi ha procediments de retirada/guarda de menors per
causes exclusivament econòmiques. En relació amb el dret
a tenir un sostre, des de la comissió de seguiment es
proposen una sèrie d'actuacions concretes:
• Instaurar un programa de garantia als llogaters per

facilitar el lloguer d'habitatges, similar a l'experiència de
Palma Habitada però amb una gestió des d'IBAVI.

• Negociació amb promotors i amb entitats bancàries
• Treballar per a la consecució de sostres temporals

sempre en condicions d' habitabilitat.

Sanitat:
• Garantir l'accés i l'atenció sanitària als colAlectius més

vulnerables en situació de risc i/o exclusió social.

Educació:
• De 0 a 16 anys, garantir una educació d'accés públic i de

qualitat equitativa, posant mesures concretes de
compensació de les desigualtats i repartiment dels recursos
en funció d'aquestes desigualtats.

• Garantir l'accés a serveis de suport educatiu a tot l'alumnat
amb necessitat de reforç escolar per tal de garantir l'èxit
escolar i evitar l'abandonament escolar.

• Garantir l'accés a recursos de segona oportunitat per a tots
aquells joves de 16 anys que ho necessitin per al seu
desenvolupament integral.

• Garantir material i equipament escolar a les famílies amb
certificat de risc i/o vulnerabilitat.

Justícia:
• Garantir i facilitar la informació d'accés a la justícia a tots

els ciutadans i especialment a aquells que viuen una situació
de vulnerabilitat i/o risc d'exclusió social, perquè és un dret
que no arriba a totes les persones, ja sigui per una qüestió
cultural o per manca d'informació.

Participació
• Dret a participar com a ciutadà. Es posaran mesures

educatives i inclusives per fomentar la participació i que així
sigui un dret que es faci efectiu i que qualsevol persona es
pugui sentir ciutadà de ple dret.

Acció 10: Regulació d'una Renda Social a través d'una llei
autonòmica amb reglaments insulars, a partir de la redefinició
de l'RMI.
• Ha de quedar establert un decret de desenvolupament de la

renda bàsica lligada a situacions de necessitat i vinculades
a un pla individual o familiar de treball social. Se n'acorda
establir un compromís de desenvolupament en un termini
màxim d'un any i mig després de les eleccions.

Acció 23: Creació d'una comissió de feina que estableixi els
criteris per reconèixer les entitats socials per tal que siguin
certificadores de la situació de vulnerabilitat i/o exclusió.
• Dret a tenir certificat de vulnerabilitat o altre nom que

sembli més adient. S'acorda que des del Parlament s'instarà
el Govern a crear de forma urgent una comissió de feina que
estableixi els criteris necessaris perquè entitats socials
puguin ser certificadores de la situació de vulnerabilitat i/o
exclusió, a més dels Serveis Socials públics que ja ho són.

Acció 27: Constitució del grup de treball per substituir
progressivament les convocatòries de subvencions anuals pels
procediments de subvencions pluriennals i/o contractes
programa o concertació social.
• S'estableix un compromís de treballar per la concertació

social en un termini màxim d'any i mig després de les
eleccions.

Palma, a 18 de març de 2015.
Grup Parlamentari Popular:
Margalida Cabrer i González.
Grup Parlamentari Socialista:
Francesca L. Armengol i Socías.
Grup Parlamentari MÉS:
Gabriel Barceló i Milta.
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3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 722/14, presentada per l'Hble. Sr.
Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a Decret llei 5/2013
(II). (BOPIB núm. 135, de 31 de gener de 2014).

Quin personal de nomenament polític va intervenir en la
redacció del Decret 5/2013?

Les competències en relació amb la matèria pròpia del
Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, eren de la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats. De fet, la proposta d'acord
per la qual es va elevar al Consell de Govern la proposta de
decret llei va ser signada per la consellera d'Educació, Cultura
i Universitats, en exercici de les competències que li són
pròpies. D'altra banda, la Secretaria Autonòmic va participar-hi
atesa la seva funció de coordinació de les direccions generals
amb la Secretaria General.

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

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 9861/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a queixes i mesures
d'informació i seguretat, fumigacions. (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).

Davant les queixes ciutadanes sobre l'escassa informació
pública en relació amb la campanya de fumigacions i la
inexistent senyalització dels perímetres on es desplega la
campanya contra la processionària, quina és la coartada de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori?

No hi ha hagut falta d'informació.
La conselleria, des del Servei de Sanitat Forestal, ha realitzat

reunions informatives prèvies als tractaments. Els dies 3 de
setembre a Menorca, 10 de setembre a Eivissa, 17 de setembre
a Mallorca i 5 de juny i 6 d'octubre a Formentera, hi havia els
apicultors, tècnics municipals, tècnics dels consells insulars,
grups ecologistes i altres colAlectius.

S'ha informat almenys amb una setmana d'antelació de les
dates on es tenia prevista l'aplicació del Diflubenzurón a
l'Associació Balear d'Apicultors i a les associacions d'apicultors
insulars, si n'hi havia.

També s'ha avisat puntualment als ajuntaments dies abans i
el mateix dia en què s'ha realitzat la campanya de tractament i
sí que s'ha informat a la població a través dels mitjans de
comunicació.

També s'ha avisat puntualment, via Punt d'Informació
Ambiental i avisos a l'112.

A més a més s'ha penjat tota la informació a les pàgines de
Sanitat Forestal (http://sanitatforestal.caib.es), i Sanitat Vegetal
(http://sanitatvegetañ.caib.es).

És impossible assenyalar el perímetre de tractament al camp.
Això es pot fer en una zona petita, però no a 20.000 ha. Per
això, la publicació al BOIB, als mitjans de comunicació, els
avisos a PIA, ajuntaments, etc.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 9867/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tala de pins a
l'entorn del Fortí d'Illetes (1). (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).

Com s'ha autoritzat la tala de 200 pins a l'entorn del Fortí
d'Illetes (Calvià) sense que es conegui informe del departament
de Patrimoni del Consell de Mallorca?

El procediment seguit per a la tramitació i posterior
autorització de la tala de pins a l'entorn del Fortí d'Illetes ha
estat l'habitual en aquest tipus d'actuacions:
• SolAlicitud per part de la persona interessada /representant de

la propietat).
• Visita de l'agent de medi ambient a la zona en qüestió i

assenyalament dels arbres a talar, d'acord amb els criteris
silvícoles de sostenibilitat i de torn biològic, garantint en tot
moment la persistència de la massa forestal arbrada i la
regeneració natural. Aixecament de la corresponent acta
d'assenyalament i redacció de l'informe de l'agent de medi
ambient.

• Supervisió tècnica per part de l'òrgan forestal.
• Pagament de les corresponents taxes administratives.
• Emissió de l'autorització administrativa.

La tala d'arbrat forestal és una actuació reglada no subjecta
a projecte i forma part de les actuacions pròpies per a la gestió
del lloc, que permeten la conservació i la protecció dels hàbitats
forestals, especialment enfront del risc d'incendi forestal i  per
a la millora de l'estabilitat de la massa forestal. Aquestes
actuacions, per la seva naturalesa no subjecta a projecte, no
requereixen d'informe preceptiu ni vinculant del departament de
Patrimoni del Consell de Mallorca.

L'autorització de les actuacions silvícoles de millora del
pinar a la parcelAla en qüestió no suposen un canvi en la
qualificació urbanística dels terrenys, conservant en tot moment
la condició de terreny forestal.

És més, aquestes actuacions són necessàries i
imprescindibles per al manteniment dels elements etnològics i,
en aquest cas, ajuda de manera notable a la conservació del BIC,
ja que evita el deteriorament de les parets i els fonaments per les
arrels de la vegetació. A més, aquesta actuació contribueix al
compliment de la normativa específica de prevenció d'incendis
forestals (article 11 del Decret 125/20007) i del Codi Tècnic
d'Edificació (RD 314/2006), on obliga que les infraestructures
existents fins terreny forestal disposin d'una franja de prevenció
d'incendis de baixa càrrega de combustible vegetal que dificulti
la propagació en cas d'incendi forestal, a dia d'avui inexistent a
les infraestructures de la parcelAla..

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 9872/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions per a
la lluita contra la processionària (I). (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).
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Ha encarregat informes mediambientals abans de procedir
a les fumigacions per a la lluita contra la processionària a
Mallorca?

El producte fitosanitari a utilitzar està autoritzat per la Unió
Europea i pel Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, després
de passar rigoroses avaluacions. Si no hagués passat aquestes
avaluacions no tindria aquesta classificació AAA i compatible
amb les abelles.

Té la categoria mínima d'afecció als humans i a la fauna.
Està classificat com:
• Per a l'home i els animals domèstics: categoria A o baixa

toxicitat.
• Per a la fauna terrestre: categoria A o baixa toxicitat.
• Per a la fauna aqüícola: categoria A o baixa toxicitat.
• Abelles: compatible amb les abelles.
El tractament s'ha realitzat d'acord amb el que preveu el

Plan de control integral de la procesionaria del pino
(Thaumetopoea pityocampa Den. v Schiff.) en las Illes Balears
(2008-2011) que fou prorrogat pel període 2012-2016,
mitjançant resolució del conseller d'Agricultura, Medi Ambient
i Territori de data 17 d'octubre de 2011.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 9873/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions per a
la lluita contra la processionària (II). (BOPIB núm. 170, de 24
d'octubre de 2014).

Ha estudiat altres fórmules abans de procedir a les
fumigacions per a la lluita contra la processionària a
Mallorca?

En el Plan de control integral de la procesionaria del pino
en las Illes Balears 2008-2011, vigent per a 2012-2016, es
contemplen tots els mètodes de control existents i segons els
nivells d'afectació. L'extensió del terreny, l'època de l'any, es
detallen els que es poden fer.

Però la conclusió és que els més efectius són els tractaments
aeris, amb productes fitosanitaris, ja que per mitjans aeris es pot
arribar a zones abruptes i inaccessibles que s'altra manera no es
podria fer.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 9875/14 i 10108/14, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a
fumigacions per a la lluita contra la processionària (IV) i a
fumigacions aèries contra la processionària (VII). (BOPIB
núm. 170 i 173, de 24 d'octubre i de 7 de novembre de 2014).

Com actuarà la conselleria en cas d'intoxicacions
provocades per les fumigacions que s'han fet en el marc de la
lluita contra la processionària a Mallorca? Pensa la
conselleria prendre mesures de suport as les persones
afectades per les fumigacions aèries contra la processionària?

A la fitxa de registre del producte (MAGRAMA), on diu la
categoria mínima d'afecció als humans i a la fauna està
classificat com:

• Per a l'home i els animals domèstics: categoria A o baixa
toxicitat.

• Per a la fauna terrestre: categoria A o baixa toxicitat.
• Per a la fauna aqüícola: categoria A o baixa toxicitat.
• Abelles: compatible amb les abelles.
Per tant, no toca haver-hi intoxicacions amb aquest

producte.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 10102/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions aèries
contra la processionària (I). (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre de 2014).

Va estudiar la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori si existia alguna alternativa viable a la utilització del
Dimilín per procedir a les fumigacions aèries contra la
processionària que tengués un menor impacte en la salut
humana i el medi ambient?

Sí. En el Plan de control integral de la procesionaria del
pino en las Illes Balears 2008-2011, vigent per a 2012-2016, es
contemplen tots els mètodes de control existents i segons els
nivells d'afectació. L'extensió del terreny, l'època de l'any, es
detallen els que es poden fer.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 10104/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions contra
la processionària (III). (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de
2014).

Atès que algunes de les zones que han rebut les fumigacions
aèries contra la processionària a Mallorca eren zones
residencials o properes a zones residencials, va preveure la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori mesures
específiques de gestió de risc per tal de vetllar perquè no es
produïssin efectes adversos per a la salut?

El producte fitosanitari a utilitzar està autoritzat per la Unió
Europea i pel Ministeri d'Agricultura i Medi Ambient, després
de passar rigoroses avaluacions. Si no hagués passat aquestes
avaluacions no tindria aquesta classificació AAA i compatible
amb les abelles.

Té la categoria mínima d'afecció als humans i a la fauna.
Està classificat com:
• Per a l'home i els animals domèstics: categoria A o baixa

toxicitat.
• Per a la fauna terrestre: categoria A o baixa toxicitat.
• Per a la fauna aqüícola: categoria A o baixa toxicitat.
• Abelles: compatible amb les abelles.
El tractament  es realitza correctament, tal i com s'ha de fer.
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Aquest producte s'aplica des de fa molts anys i s'està
aplicant aquest mateix any a les comunitats autònomes
d'Andalusia, Illes Balears, País Basc, Extremadura, Madrid i
Múrcia.

Si tingués cap problema el ministeri no ho hagués autoritzat.
Es va deixar una franja de seguretat de com a mínim 100 m

de les zones urbanes.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 10105/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions contra
la processionària (IV). (BOPIB núm. 173, de 7 de novembre de
2014).

En cas d'haver previst la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori mesures específiques de gestió de risc per
tal de vetllar perquè no es produïssin efectes adversos per a la
salut, fruit de les fumigacions aèries impulsades per la mateixa
conselleria, en què consisteixen aquestes mesures?

Es va deixar una franja de seguretat de com a mínim 100 m
de les zones urbanes. 

A més a més, el producte fitosanitari a utilitzar està
autoritzat per la Unió Europea i pel Ministeri d'Agricultura i
Medi Ambient, després de passar rigoroses avaluacions. Si no
hagués passat aquestes avaluacions no tindria aquesta
classificació AAA i compatible amb les abelles.

Té la categoria mínima d'afecció als humans i a la fauna.
Està classificat com:
• Per a l'home i els animals domèstics: categoria A o baixa

toxicitat.
• Per a la fauna terrestre: categoria A o baixa toxicitat.
• Per a la fauna aqüícola: categoria A o baixa toxicitat.
• Abelles: compatible amb les abelles.
El tractament  es realitza correctament, tal i com s'ha de fer.
Aquest producte s'aplica des de fa molts anys i s'està

aplicant aquest mateix any a les comunitats autònomes
d'Andalusia, Illes Balears, País Basc, Extremadura, Madrid i
Múrcia.

Si tingués cap problema el ministeri no ho hagués autoritzat.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 10106/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a fumigacions aèries
contra la processionària (VI. (BOPIB núm. 173, de 7 de
novembre de 2014).

Els mitjans aeris emprats per a les fumigacions aèries
contra la processionària estan equipats amb els accessoris
necessaris per minimitzar la deriva de la pulverització?

Es va deixar una franja de seguretat de com a mínim 100 m
de les zones urbanes, zones humides, agricultura ecològica i
eixams.

No s'aplica amb vent superior a 10 km/hora.
S'adjunta dossier de control antigoteig.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

El dossier esmentat a la resposta es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
K)

A les Preguntes RGE núm. 10186/14 a 10192/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a intervencions quirúrgiques a l'Hospital d'Eivissa, a
l'Hospital d'Inca, a l'Hospital de Formentera, a l'Hospital de
Manacor, a l'Hospital de Menorca, a l'Hospital Son Llàtzer i
a l'Hospital Universitari de Son Espases. (BOPIB núm. 173, de
7 de novembre de 2014).

Dades d'intervencions quirúrgiques als hospitals esmentats
durant el mes d'octubre de 2014.

HUSE 2.211
HSLL 1.275
HM 666
HCIN 691
HGMO 512
HCM 711
HFO 35

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
L)

A les Preguntes RGE núm. 10193/14 a 10199/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a quiròfans funcionant a l'Hospital d'Eivissa, a
l'Hospital d'Inca, a l'Hospital de Formentera, a l'Hospital de
Manacor, a l'Hospital de Menorca, a l'Hospital Son Llàtzer i
a l'Hospital Universitari de Son Espases. (BOPIB núm. 173, de
7 de novembre de 2014).

Dades de quiròfans funcionant als hospitals esmentats
durant el mes d'octubre de 2014.

HUSE 24
HSLL 13,26
HM 6,78
HCIN 6,43
HGMO 5
HCM 5
HFO 1

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 10263/14 a 10267/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a satisfacció amb les línies de bus (I a V). (BOPIB
núm. 174, de 14 de novembre de 2014).

Està satisfet del nombre de línies de bus que cobreixen el
servei entre Santanyí i Palma, Ses Salines i Palma, Colònia de
Sant Jordi i Palma, Campos i Palma, Cala d'Or i Palma?

Els serveis de transport públic entre Palma i els nuclis de
Santanyí, Ses Salines, Colònia de Sant Jordi, Campos i Cala
d'Or estan coberts des de fa més d'una legislatura per les línies
501 i 502. La 500 entre Palma i Campos va entrar en
funcionament a partir de l'any 2013, com a línia addicional a les
ja existents L501 i L502.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 10407/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tala de pins i
garriga a Santa Eugènia (1). (BOPIB núm. 175, de 21 de
novembre de 2014).

Disposa d'autorització la tala massiva de pins i garriga que
es realitza aquests dies a l'ANEI del Puig de Son Seguí, amb
l'excusa de la reparació d'un mur?

Sí que disposa d'autorització, concretament de l'¡expedient
AF0861-14.

No es tracta d'una tala massiva, és una tala correcta
tècnicament.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 10408/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a tala de pins i
garriga a Santa Eugènia (2). (BOPIB núm. 175, de 21 de
novembre de 2014).

Ha obert la conselleria cap expedient sancionador davant
la tala massiva de pins i garriga que es realitza aquests dies a
l'ANEI del Puig de Son Seguí, amb l'excusa de la reparació
d'un mur?

Consultada la base de dades de sancions i denúncies, no
consta cap denúncia sobre la tala de pins i garriga al Puig de
Son Seguí.

No es tracta d'una tala massiva, és una tala correcta
tècnicament.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
P)

A les Preguntes RGE núm. 10498/14 a 10500/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet,
relatives a lluita contra la processionària (IV a VI). (BOPIB
núm. 175, de 21 de novembre de 2014).

Quants de refugis de rata-pinyades s'han instalAlat per part
de la conselleria en la lluita contra la processionària del pi
impulsada durant els anys 2014, 2013 i 2012?

Per part dels serveis tècnics mai no s'ha detectat una rata-
pinyada dins dels refugis, motiu pel qual no és una solució
efectiva i per tant no se n'han instalAlat.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 10507/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a estructura d'Espais
de Natura. (BOPIB núm. 175, de 21 de novembre de 2014).

Quin tipus de funcionament ha adoptat l'antiga estructura
d'Espais de Natura un cop integrada dins l'IBANAT?

El funcionament adoptat per l'IBANAT, una vegada
assumida l'absorció d'espais de Natura, ha estat transversal,
cercant la integració del personal a tots els departaments,
atenent les necessitats de cada àrea a cada moment.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 10621/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a càmeres "via
verda". (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014).

Quin ha estat el cost de les càmeres de videovigilància
instalAlades a la "via verda"?

La instalAlació de les càmeres és una unitat d'obra inclosa en
el "Projecte d'adequació del tram ferroviari Manacor-Artà i
Itinerari ambiental a convertir-ho en corredor verd. Lots I, II, III
i IV". El seu cost és el de licitació afectat per les baixes de les
UTE guanyadores.

Aquest projecte i el seu pressupost es pot consultar a les
dependències d'SFM al carrer Passatge Cala Figuera, 8.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.
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Ordre de Publicació
S)

A les Preguntes RGE núm. 11391/14 a 11397/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a llistes d'intervencions quirúrgiques a l'Hospital
d'Eivissa, l'Hospital d'Inca, l'Hospital de Formentera,
l'Hospital de Manacor, l'Hospital de Menorca, l'Hospital Son
Llàtzer i l'Hospital Universitari de Son Espases. (BOPIB núm.
177, de 5 de desembre de 2014).

Dades d'intervencions quirúrgiques dels hospitals
esmentats el mes de novembre de 2014.

HUSE 1.941
HSLL 1.092
HM 665
HCIN 499
HGMO 467
HCM 675
HFO 20

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
T)

A les Preguntes RGE núm. 11398/14 a 11404/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a quiròfans en funcionament a l'Hospital d'Eivissa,
l'Hospital d'Inca, l'Hospital de Formentera, l'Hospital de
Manacor, l'Hospital de Menorca, l'Hospital Son Llàtzer i
l'Hospital Universitari de Son Espases. (BOPIB núm. 177, de
5 de desembre de 2014).

Nombre de quiròfans funcionant als hospitals esmentats el
mes de novembre de 2014.

HUSE 23
HSLL 13,2
HM 7,1
HCIN 6,0
HGMO 5,0
HCM 5,0
HFO 1,0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
U)

A les Preguntes RGE núm. 11405/14 a 11408/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a IVE, IVE químiques, IVE quirúrgiques als hospitals
públics i a l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB núm. 177, de
5 de desembre de 2014).

Quantes interrupcions voluntàries de l'embaràs, químiques
i quirúrgiques s'han realitzat als hospitals públics i a l'Hospital
Verge de la Salut el mes de novembre de 2014?

Hospitals Quími-
ques

Quirúrgi-
ques 

Total

Son Espases
Verge de la Salut
Son Llàtzer
Manacor
Comarcal d'Inca
General Mateu Orfila
Can Misses
Formentera
Total Illes Balears

4
33
28
11
9
6
25
2
118

0
0
0
0
0
1
0
0
1

4
33
28
11
9
7
25
2
119

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
V)

A la Pregunta RGE núm. 11409/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades (I). (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre
de 2014).

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

Any 2014 Aurora
Clinic

Centro Médico
Aragón

EMECE

Gener
Febrer
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol
Agost
Setembre
Octubre
Novembre

13
18
15
19
11
13
19
14
15
*
*

70
46
60
44
60
57
54
53
55
*
*

67
53
64
61
50
48
58
43
43
40
*

(*) No es disposa de dades confirmades

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 11410/14 i 11413/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a IVE a clíniques privades autoritzades (II) i a
quantitat econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades
(I). (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014).

Quantes IVE s'han realitzat a les clíniques privades
autoritzades a la nostra comunitat i que han estat facturades al
Servei de Salut el mes de novembre de 2014 i quina quantitat
econòmica ha estat abonada per l'ib-salut?
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Any 2014 Octubre

Centre IVE Import

Aurora Clinic
Centro Médico Aragón
EMECE
Total

2
1
7
10

680
340
2.480
3.500

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 11411/14 i 11414/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a IVE a clíniques privades autoritzades (III) i a
quantitat econòmica per IVE a clíniques privades autoritzades
(II). (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014).

Quantes IVE s'han realitzat a les clíniques privades
autoritzades a la nostra comunitat i tenen solAlicitud de
reintegrament de despeses autoritzades pel Servei de Salut el
mes de novembre de 2014 i quina quantitat econòmica ha estat
abonada per l'ib-salut?

Cap.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Z)

A la Pregunta RGE núm. 11412/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a
ginecòleg/ginecòloga per a IVE a Verge de la Salut. (BOPIB
núm. 177, de 5 de desembre de 2014).

Hi ha hagut ginecòleg/ginecòloga per realitzat IVE a
l'Hospital Verge de la Salut el mes de novembre de 2014?

Sí.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AA)

A les Preguntes RGE núm. 11415/14 i 11416/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a ginecòlegs i ginecòlogues a cada hospital públic i
a ginecòlegs i ginecòlogues objectors. (BOPIB núm. 177, de 5
de desembre de 2014).

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat el mes de novembre de 2014?
Quants s'han declarat objectors per a la realització d'IVE?

Total ginecòlegs hospitals 2014

HU
SE

H
SLL

HC
IN

HM HCM H
GMO

HFO

33 22 13 16 12 9 2

Ginecòlegs objectors de consciència

HU
SE

H
SLL

HC
IN

HM HCM H
GMO

HFO

30 10 6 9 5 5 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AB)

A la Pregunta RGE núm. 11418/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a nins/nines
acollits al PADI. (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre de 2014).

Quants de nins/nines s'han acollit al PADI per any d'edat
el mes de novembre de 2014?

El mes de novembre s'han acollit al PADI 2.227 nins/nines.
Per any de naixement queden distribuïts de la manera següent:

1999 113
2000 155
2001 204
2002 195
2003 211
2004 218
2005 214
2006 240
2007 233
2008 444

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AC)

A les Preguntes RGE núm. 11419/14 i 11420/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet,
relatives a cànon preestablert i cànon variable pagats a Gran
Hospital Can Misses, SA. (BOPIB núm. 177, de 5 de desembre
de 2014).

Quines quantitats econòmiques en concepte de cànon
preestablert i cànon variable ha pagat el mes de novembre de
2014 el servei de Salut de les Illes Balears a la societat Gran
Hospital Can Misses, SA?

Dia 11 de novembre s'ha pagat la factura 2014-022,
corresponent al cànon preestablert del mes de setembre de 2014,
per import de 646.371,96 euros.

L'11 de novembre de 2014 s'ha pagat la factura 2014-023, en
concepte de cànon variable corresponent al mes de setembre de
2014, per import de 708.625,71 euros, desglossat pels conceptes
següents:
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• Alimentació a pacients 51.373,74 euros
• Neteja i higienització 369.719,01 euros
• Manteniment de les instalAlacions

57.492,94 euros
• Desinsectació i desratització

1.953,80 euros
• Jardineria i manteniment exterior

20.744,87 euros
• Seguretat i vigilància 68.432,04 euros
• Aparcaments de personal

36.222,42 euros
• Deducció per qualitat -20.297,74 euros

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver. 

Ordre de Publicació
AD)

A la Pregunta RGE núm. 11454/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a edat de
prevenció del càncer de mama 2011, 2012, 2013 i 2014.
(BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de 2014).

Quina població femenina té l'edat objectiu del Programa de
prevenció del càncer de mama? SolAlicitam informació dels
anys 2011, 2012, 2013 i 2014.

La població objectiu del programa són totes les dones
residents a les Illes Balears amb edats compreses entre els 50 i
els 69 anys. El nombre de dones que compleixen aquests
requisits i no tenen motius d'exclusió és:

2011 121.713
2012 118.698
2013 121.860
2014 125.447

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AE)

A la Pregunta RGE núm. 11491/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renúncia
d'ús d'edificis (a Salut). (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre
de 2014).

De quants d'edificis se n'ha renunciat l'ús i per tant s'han
retornat a la Tresoreria de la Seguretat Social, des de l'1 de
juliol de 2011 a 30 d'octubre de 2014? Se solAlicita detall de
cadascun dels edificis.

S'han revertit a la Tresoreria General de la Seguretat Social
l'antic edifici del carrer Alacant de Sant Antoni de Portmany,
l'edifici d'especialitats del carrer Mestre Torrandell d'Inca i
l'antic centre mèdic de Sant Josep, ubicat a la planta baixa de
l'edifici situat al carrer Pere Escanelles, 9, de Sant Josep de Sa
Talaia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AF)

A la Pregunta RGE núm. 11492/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a renúncia
d'ús d'edificis (a Salut) (II). (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).

Quins són els edificis dels quals la conselleria en té
prevista la renúncia de l'ús i per tant el seu retorn a la
Tresoreria de la Seguretat Social? Se solAlicita detall de
cadascun dels edificis.

Està en tràmit de reversió l'edifici de l'antic hospital Verge
del Toro, publicat dia 11 de desembre al BOIB Resolució del
conseller d'Hisenda i Pressuposts on s'accepta la reversió.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AG)

A la Pregunta RGE núm. 11510/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE
novembre 2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de desembre de
2014).

Quantes IVE s'han realitzat a la sanitat pública el mes de
novembre de 2014? Quantes s'han realitzat a les clíniques
autoritzades que hagin de ser abonades per l'ib-salut?

Novembre 2014
IVE a centres públics (ib-salut) 119
IVE a centres privats (abonats per ib-salut) 10
Total 129

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AH)

A la Pregunta RGE núm. 11511/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
càncer de mama novembre 2014. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).

Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al Programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
realitzat el mes de novembre de 2014?

El mes de novembre de 2014 s'han planificat 3.573 cites
vàlides dins el Programa de detecció precoç del càncer de mama
i han assistit 2.403 dones a fer-se la mamografia.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AI)

A la Pregunta RGE núm. 11516/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
intervencions quirúrgiques novembre 2014. (BOPIB núm. 178,
de 12 de desembre de 2014).

Quantes intervencions quirúrgiques s'han realitzat el mes
de novembre de 2014 als hospitals públics i a les fundacions?

HUSE 1.941
HSLL 1.092
HM 665
HCIN 499
HGMO 467
HCM 675
HFO 20

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)

A la Pregunta RGE núm. 11608/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a activitats
de formació en atenció a la diversitat per a l'alumnat
d'educació especial o específica. (BOPIB núm. 178, de 12 de
desembre de 2014).

Quines activitats de formació en atenció a la diversitat per
a l'alumnat d'educació especial o específica s'estan realitzant
als centres de professors de les Illes Balears, desglossats per
illes?

Durant el curs 2014-15, els centres de professors ofereixen
les següents activitats formatives on es treballa l'atenció a la
diversitat per a l'alumnat d'educació especial o específica.
Vegeu document adjunt.

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

El document adjunt esmentat a la resposta es pot consultar
a la web GTP.

Ordre de Publicació
AK)

A la Pregunta RGE núm. 11612/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, relativa a recursos
per a infants amb necessitats especials. (BOPIB núm. 178, de
12 de desembre de 2014).

Per quines raons la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats no respon els requeriments de documentació que
solAlicita la defensora del Poble en relació amb la manca de
recursos per a infants amb necessitats especials del CEIP Can
Raspalls a l'illa d'Eivissa?

Des del Servei de Suport Educatiu s'ha donat resposta a la
demanda de recursos de l'equip de suport del CEIP Can Raspalls
d'Eivissa per part de l'EAC (Equip d'alteracions del
comportament) per assessorar l'equip directiu, l'equip de suport

i el personal docent en les actuacions adreçades a l'alumnat
NESE, visitant el centre el mes d'octubre de 2014.

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

Ordre de Publicació
AL)

A la Pregunta RGE núm. 11694/14, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías, relativa a via verda d'Artà
(II). (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).

Les càmeres que s'han instalAlat en el recorregut de la "via
verda" d'Artà i en les àrees de servei, estan operatives?

Estan completament preparades per al seu funcionament,
encara que a dia d'avui ni graven ni són visualitzades les seves
imatges.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AM)

A les Preguntes RGE núm. 11697/14 i 11698/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat Lluís Maicas i Socías,
relatives a cotxera destinada a taller del tren a Artà (I i II).
(BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).

Quin ús es té previst fer de la cotxera que es féu a Artà
destinada a taller del tren? Hi ha algun projecte per canviar-
ne l'ús?

Està prevista la seva licitació en breu per obtenir un
rendiment per SFM, en concepte de lloguer.

Cal tenir en compte que ni els tancaments ni les
instalAlacions estan acabades pel que la inversió necessària és
inassolible per SFM en aquests moments.

El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AN)

A les Preguntes RGE núm. 11715/14 a 11717/14,
presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás,
relativa a expedients sancionadors de 2012, 2013 i 29014 per
tales no autoritzades. (BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de
2014).

Quants d'expedients sancionadors va obrir els anys 2012,
2013 i 2014 la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori per tales d'arbres no autoritzades?

Consultada la base de dades d'expedients sancionadors per
tales d'arbres no autoritzades, els expedients que es varen obrir,
són els següents:

2012 8 expedients
2013 23 expedients
2014 21 expedients
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El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
AO)

A la Pregunta RGE núm. 11771/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a servei de
podologia conveniat amb Adiba. (BOPIB núm. 179, de 19 de
desembre de 2014).

Quants de pacients han estat atesos pel servei de podologia
conveniat amb l'Associació Adiba a l'Hospital Son Espases
(anys 2010, 2011, 2012 i 2013)?

Endocrinologia
Consultes HUSE

2010 2011 2012 2013

Podòleg 522 721 777 939

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AP)

A la Pregunta RGE núm. 11774/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a queixa i
reiteració de la petició 9092/14. (BOPIB núm. 179, de 19 de
desembre de 2014).

Relació de convenis de l'ib-salut o de qualsevol dels seus
ens del sector públic instrumental, signat l'any 2013 i fins a 1
d'octubre de 2014, amb les entitats del tercer sector i/o ONG.

Núm. ordre 1 2014
Tipus Conveni
1r signant ib-salut
1n signant Associació d'amics del poble

sahrauí
Objecte Donació de llenceria i uniformitat
Data signatura 03/06/2014
Data inici vigència 03/06/2014
Duració 3 anys
Data finalització 02/06/2017

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AQ)

A la Pregunta RGE núm. 11775/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Comissió
mixta de seguiment de Son Espases. (BOPIB núm. 179, de 19
de desembre de 2014).

Quines persones constitueixen la Comissió mixta del
seguiment de Son Espases entre la concessionària i
l'Administració de la CAIB?

Amb data 11 d'octubre de 2012, l'òrgan de contractació del
Servei de Salut de les Illes Balears dictà Resolució que
modificava l'emesa en data 14 de juny de 2012, en la qual es
designa la composició de la Comissió mixta de la següent
forma:

"5. Asimismo, y en virtud de la anteriormente nencionada
cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administratives
Particulares que rigen el presente contrato, se constituye
poer la presente Resolución la Comisión Mixta de
seghuimientop que estará formada por el Subdirector de
Infraestructuras y Servicios Generales, o aquella persona
que designe al efecto el órgano de contratación junto con
el Director General de la Concesionaria Hospital
Universitario Son Espases, quienes estarán asistidos en su
funcionamiento y toma de decisiones por las personas
fñísica o jurídiucas que éstos a su vez designen."

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AR)

A la Pregunta RGE núm. 11776/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Comissió
mixta de seguiment de Son Espases (II). (BOPIB núm. 179, de
19 de desembre de 2014).

Quantes vegades es va reunir l'any 2013 la Comissió mixta
de seguiment de Son Espases entre la concessionària i
l'Administració de la CAIB?

El Reglament de la Comissió mixta de seguiment per a la
construcció i posada en funcionament de l'Hospital Universitari
de Son Espases que regeix les relacions entre l'Administració i
la societat concessionària estableix, a l'article 5:

"Artículo 5. Reuniones.
La Comisión Mixta se reunirá a petición de cualquiera de
las partes.
Las reuniones se celebrarán en la fecha y lugar que hayan
convenido las partes.
Siempre que así lo acuerden ambas partes, se podrán
invitar asesores externos o expertos a sus reuniones para
informar sobre temas concretos."
Habitualment, la Comissió mixta es reuneix mensualment en

sessió ordinària i en sessió extraordinària a petició de qualsevol
de les parts. L'any 2013 es va reunir 14 vegades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AS)

A la Pregunta RGE núm. 11777/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a Comissió
mixta de seguiment de Son Espases (III). (BOPIB núm. 179, de
19 de desembre de 2014).

Quantes vegades s'ha reunit fins a 30 de novembre de 2014
la Comissió mixta de seguiment de Son Espases entre la
concessionària i l'Administració de la CAIB?

L'any 2012 la Comissió mixta es va reunir 3 vegades.
L'any 2013 la Comissió mixta es va reunir 14 vegades.
L'any 2014, fins a 390 de novembre, la Comissió mixta de

seguiment s'ha reunit 16 vegades.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AT)

A la Pregunta RGE núm. 11781/14, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a
Comissionat d'inspecció, vigilància i control de Son Espases.
(BOPIB núm. 179, de 19 de desembre de 2014).

Quines persones constitueixen el Comissionat d’inspecció,
vigilància i control de l’activitat desenvolupada de l’Hospital
de Son Espases? Quantes vegades es va reunir l’any 2013?
Quantes vegades s’ha reunit l’any 2014?

L’article 46 del Plec de Clàusules Administratives
Particulars del Contracte de Concessió d’obres públiques per a
la construcció, conservació i explotació de l’Hospital
Universitari Son Espases regula, al punt 5, el Comissionat i la
Unitat de Supervisió i Control de la següent forma:

"5. Sin perjuicio de las funciones desarrolladas por la
Comisión Mixta de Seguimiento, el órgano de contratación
nombrará un Comisionado, que asumirá la labor de
inspección, vigilancia y control de la actividad
desarrollada por el concesionario en la prestación de los
servicios no clínicos encomendados y, en concreto, del
exacto cumplimiento de las obligaciones y deberes de aquél
en los términos previstos en los presentes Pliegos.
En especial, el Comisionado será responsable del
seguimiento, control y evaluación de la operatividad y
disponibilidad de todas las áreas del hospital y del nivel de
prestación de los servicios no clínicos objeto del presente
contrato por parte del concesionario a los efectos previstos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas. Asimismo, el
Comisionado deberá informar a la Administración de las
incidencias que se produzcan en el desarrollo de la
prestación de servicios no clínicos por parte del
concesionario, realizando los informes pertinentes y
determinando el importe de la retribución que proceda de
conformidad con lo previsto en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.
El Comisionado ejercerá las anteriores funciones en el
marco de la Unidad de Supervisión y Control de la
Administración, de la que asume la máxima dirección.
Dicha Unidad será la que desempeñará, en concreto, las
labores de control y evaluación de la operatividad y

disponibilidad de las áreas del hospital en los términos
descritos en el Pliego de Prescripciones Técnicas."

Amb data 11 d’octubre de 2012, l’òrgan de contractació de
Servei de Salut de les Illes Balears dictà Resolució que
modificava l’emesa en data 14 de juny de 2012, en la qual es
designava la composició del Comissionat i Unitat de Supervisió
i control de la següent forma:

"4. Se designa al Órgano de Contratación o en quién
delegue, como Comisionado del contrato de concesión,
cuyas funciones quedan determinadas en la cláusula 46.5
del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y en
el Pliego de Prescripciones Técnicas.
(…)
6. Que, en este sentido, y en base a lo establecido en la
cláusula 2.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas que
rigen el presente contrato, asimismo se constituye
formalmente por la presente Resolución, la Unidad de
Supervisión y Control de la Administración que estará
compuesta por una estructura estable de recursos humanos
en el Hospital Universitari Son Espases encargada de la
gestión de los servicios generales, junto con el Director de
Gestión del Hospital Universitari Son Espases o en quién
delegue, que ejercerá la función de responsable de la
Unidad de Supervisión y Control."

La unitat de Supervisió i Control s’ha reunit els anys 2013
i 2014 les vegades que ha considerat necessari, ja que no és
obligatori aixecar acta de les seves reunions.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AU)

A les Preguntes RGE núm. 2/15 i 3/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a nombre
de ginecòlegs i ginecòlogues i de ginecòlegs i ginecòlogues
objectors. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat el mes de desembre de 2014?
Quants s'han declarat objectors per a la realització d'IVE?

Total ginecòlegs hospitals 2014
HUSE 33
HSLL 32
HCIN 13
HM 16
HCM 12
HGMO 9
HFO 2

Ginecòlegs objectors de consciència
HUSE 30
HSLL 10
HCIN 4
HM 9
HCM 5
HGMO 3
HFO 0

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
AV)

A les Preguntes RGE núm. 12/15 a 15/15, presentades per
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
interrupcions voluntàries de l'embaràs (1 a 4). (BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015).

Quantes IVE, IVE químiques i IVE quirúrgiques s'han
realitzats als hospitals públics de la nostra comunitat el mes de
desembre de 2014? I a l'Hospital Verge de la Salut?

Hospital Son Espases
Químiques 7
Quirúrgiques 0
Total 7

Hospital Verge de la Salut
Químiques 34
Quirúrgiques 0
Total 34

Hospital Son Llàtzer
Químiques 29
Quirúrgiques 0
Total 29

Hospital de Manacor
Químiques 10
Quirúrgiques 0
Total 10

Hospital Comarcal d’Inca
Químiques 13
Quirúrgiques 0
Total 14

Hospital Mateu Orfila
Químiques 7
Quirúrgiques 2
Total 9

Hospital Can Misses
Químiques 30
Quirúrgiques 0
Total 30

Hospital de Formentera
Químiques 2
Quirúrgiques 0
Total 2

Total Illes Balears
Químiques 132
Quirúrgiques 2
Total 134

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 2547/15, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització; obertura del termini de presentació
d'esmenes i tramitació directa i en lectura única.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
17 de març de 2015, havent estat presa en consideració pel Ple
de la cambra, en sessió de dia d'avui, la proposició de llei
indicada, presentada pels Grups Parlamentaris Socialista,
Popular, i MÉS i pels diputats no adscrits (BOPIB núm. 189, de
6 de març de 2015), conformement amb l'establert a l'article
131.6 del Reglament del Parlament de les Illes Balears, acorda
de trametre-la a la Comissió d'Economia i d'obrir un termini de
presentació d'esmenes fins dia 18 de març de 2015, a les 11.00
hores.

En cas que no s'hi presentin esmenes, la Mesa acorda
d'admetre la solAlicitud de tramitació directa i en lectura única
continguda a la proposició indicada i, conformement amb
l'establert a l'article 145.1 del Reglament de la cambra, de
traslladar-la a la Junta de  Portaveus i, si escau, de proposar al
Ple de la cambra la dita tramitació. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 17 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

B)
Substitució de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 2666/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2015, conformement amb l'article 166 del
Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la
substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat Sr.
Cosme Bonet i Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a accés a les andanes d'SFM (BOPIB núm. 189, de 6 de març
d'enguany) per la Pregunta RGE núm.2993/15, relativa a
concurs d'oficines de farmàcia (publicada en aquest BOPIB).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

C)
Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 1306/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2875/15,
presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retirada
de la proposició no de llei esmentada, relativa a actuar davant el
maltractament de cetacis, publicada al BOPIB núm. 186, de 13
de febrer d'enguany.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2014.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 632/15. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2015, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3023/15,
del Grup Parlamentari Socialista, i acorda que, conformement
amb l'establert als articles 100 i 101 del Reglament de la cambra
i a la Resolució de Presidència reguladora de l'aplicació del
procediment d'urgència de les iniciatives no legislatives, la
interpelAlació esmentada, relativa a política general en matèria
de prestacions socials, es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

E)
Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment

directe i lectura única per a la Proposició de llei RGE núm.
2200/15, per la qual s'estableix el marc regulador dels
processos d'autonomia personal de menors que han estat
sotmesos a una mesura de protecció o reforma. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 18 de març de
2015, oïda aquesta, acorda de proposar al Ple de la cambra que
la proposició de llei esmentada, presentada pels Grups
Parlamentaris Popular, Socialista i MÉS i pels diputats no
adscrits, publicada al BOPIB núm. 188, de 27 de febrer
d'enguany, es tramiti pel procediment directe i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

F)
Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment

directe i lectura única per a la Proposició de llei RGE núm.
2547/15, de modificació de la Llei 14/2013, de 27 de setembre,
de suport als emprenedors i la seva internacionalització. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, constituïda com
a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia 18 de març de
2015, oïda aquesta, acorda de proposar al Ple de la cambra que
la proposició de llei esmentada, presentada pels Grups
Parlamentaris Socialista, Popular i MÉS i pels diputats no
adscrits, publicada al BOPIB núm. 189, de 13 de març
d'enguany, es tramiti pel procediment directe i en lectura única.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

G)
Proposta al Ple de la cambra de tramitació de procediment

directe i lectura única per a la Proposta de reforma RGE núm.
210/13, de modificació de l'article 21 del Reglament del
Parlament de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
18 de març de 2015, conformement amb l'article 145.1 del
Reglament de la cambra, acorda de proposar al Ple de la cambra
que la proposició de llei esmentada, presentada pel Grup
Parlamentari MÉS, publicada al BOPIB núm. 82, de 18 de gener
de 2013, es tramiti pel procediment directe i en lectura única, un
cop oïda la Junta de Portaveus.

A la sessió de la Junta de Portaveus del mateix dia, la Mesa,
sent que s'hi troba constituïda com a tal, un cop oïda la Junta,
acorda formalment de proposar al Ple de la cambra que la
proposició de llei esmentada es tramiti pel procediment directe
i en lectura única. 

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 18 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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