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F) A la Pregunta RGE núm. 1114/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
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G) A les Preguntes RGE núm. 1165/15, 1173/15, 1194/15, 1213/15 i 1231/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, relatives a convenis signats per la Conselleria d'Administracions Públiques, per la Vicepresidència i Conselleria de Presidència,
per la Fundació de l'Esport Balear i per Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU; i a motivació per a la utilització de la figura del
conveni en els convenis signats per la Fundació per a l'esport balear.
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H) A la Pregunta RGE núm. 1171/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
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la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
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Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
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M) A la Pregunta RGE núm. 1196/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats per
la Fundació Santuari de Lluc.
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N) A la Pregunta RGE núm. 1199/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats pel
Consorci Centre Balears Europa.
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O) A la Pregunta RGE núm. 1201/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats pel
Consorci d'infraestructures de les Illes Balears.
12672
P) A la Pregunta RGE núm. 1204/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats pel
Consorci Escola d'Hoteleria.
12672
Q) A la Pregunta RGE núm. 1212/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats pel
Consorci Velòdrom Palma Arena.
12672
R) A la Pregunta RGE núm. 1214/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis signats pel
Multimèdia de les Illes Balears, SA.
12672
S) A la Pregunta RGE núm. 1215/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria d'Administracions Públiques.
12673
T) A la Pregunta RGE núm. 1221/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria de Salut.
12673
U) A la Pregunta RGE núm. 1222/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Conselleria de Turisme i Esports.
12673
V) A la Pregunta RGE núm. 1225/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
12674
X) A la Pregunta RGE núm. 1228/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull.
12674
Y) A la Pregunta RGE núm. 1238/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears.
12674
Z) A la Pregunta RGE núm. 1241/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la utilització
de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci Escola d'Hoteleria.
12675
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AA) A la Pregunta RGE núm. 1249/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats pel Consorci Velòdrom Palma Arena.
12675
AB) A les Preguntes RGE núm. 1251/15, 1263/15, 1364/15 i 1365/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí,
relatives a motivació de la utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'Agència de Turisme de les Illes Balears i per
Gestió d'Emergències de les Illes Balears, SAU, i a línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de Turisme i de la Vicepresidència
i Conselleria de Presidència.
12675
AC) A la Pregunta RGE núm. 1252/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per l'EPRTVIB.
12675
AD) A la Pregunta RGE núm. 1259/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de la
utilització de la figura del conveni en els convenis signats per Ports de les Illes Balears.
12675
AE) A la Pregunta RGE núm. 1307/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per la Conselleria d'Administracions Públiques.
12676
AF) A la Pregunta RGE núm. 1309/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per l'Agència del Turisme de les Illes Balears.
12676
AG) A la Pregunta RGE núm. 1310/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per l'EPRTVIB.
12676
AH) A la Pregunta RGE núm. 1317/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per Ports de les Illes Balears.
12676
AI) A la Pregunta RGE núm. 1363/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes o
subvencions de la Conselleria de Salut.
12676
AJ) A la Pregunta RGE núm. 1371/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions concedides
per la Conselleria de Salut.
12676
AK) A la Pregunta RGE núm. 1406/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats a
l'estranger pel Sr. President (I).
12677
AL) A la Pregunta RGE núm. 1407/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges realitzats a
l'estranger pel Sr. President (II).
12677
AM) A la Pregunta RGE núm. 1455/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
12677
protocolAlàries de l'EPRTVIB 2013.
AN) A la Pregunta RGE núm. 1514/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses protocolAlàries
de l'EPRTVIB 2014.
12678
AO) A la Pregunta RGE núm. 1595/15, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a podologia al sistema
públic de salut (II).
12678
AP) A la Pregunta RGE núm. 1629/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a viatges d'equips federats.
12678
AQ) A la Pregunta RGE núm. 1630/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a viatges d'equips federats (II).
12679
AR) A la Pregunta RGE núm. 1671/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pantalans a Portocolom.
12679
AS) A la Pregunta RGE núm. 1672/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a instalAlacions portuàries
a Portocristo.
12679
AT) A la Pregunta RGE núm. 1675/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a volatilitat turística el 2015.
12679
AU) A la Pregunta RGE núm. 1679/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Parasol (3).

12679
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AV) A la Pregunta RGE núm. 1687/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Autoritat aeroportuària
de Balears.
12679
AX) A la Pregunta RGE núm. 1688/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Parasol (1).

12680

AY) A la Pregunta RGE núm. 1786/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cicloturisme i seguretat.
12680
AZ) A les Preguntes RGE núm. 1775/15 a 1782/15, 1784/15, 1787/15 a 1795/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i
Hervás, relatives a escala mecànica al Port de Maó, a habitatges del personal d'Autoritat Portuària (1 a 3), a revisió de taxes al Club Nàutic
de Palma (1 i 2), a justificació del suport al projecte d'ampliació del Club Nàutic d'El Molinar, a plantilla de la policia portuària, a cost
de l'enllumenat nadalenc d'Autoritat Portuària, a projectes turístics a fars i altres instalAlacions portuàries, a representació de la CAIB a
l'Autoritat Portuària, a cànon i taxes d'instalAlacions portuàries, a dietes d'Autoritat Portuària, a justificació de l'assessoria jurídica
d'Autoritat Portuària, i a concessions hoteleres al Port de Palma.
12680
BA) A la Pregunta RGE núm. 1796/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a suport al cicloturisme.
12680
BB) A la Pregunta RGE núm. 1797/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a suport al cicloturisme (2).
12681
BC) A la Pregunta RGE núm. 1848/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 13 de febrer de 2015.
12681
BD) A la Pregunta RGE núm. 2151/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes d'urgència
introduïts al Consell de Govern de dia 20 de febrer de 2015.
12681

(I).

BE) A la Pregunta RGE núm. 2261/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores contractades
12681

BF) A la Pregunta RGE núm. 2262/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores contractades
(II).
12682
BG) A la Pregunta RGE núm. 2263/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores contractades
l'agost.
12682

(I).

BH) A la Pregunta RGE núm. 2264/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores contractades
12682

BI) A la Pregunta RGE núm. 2265/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores contractades
el juliol.
12682
BJ) A la Pregunta RGE núm. 2266/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores contractades
el juny.
12683
BK) A la Pregunta RGE núm. 2267/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores contractades
el novembre.
12683
BL) A la Pregunta RGE núm. 2268/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores contractades
l'octubre.
12683
BM) A la Pregunta RGE núm. 2269/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores contractades
el setembre.
12683
BN) A la Pregunta RGE núm. 2336/15, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a servei de radioteràpia a
Eivissa (I).
12683
BO) A la Pregunta RGE núm. 2337/15, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a servei de radioteràpia a
Eivissa (II).
12684
BP) A la Pregunta RGE núm. 2338/15, presentada per l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a servei de radioteràpia a
Eivissa (III).
12684
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BQ) A les Preguntes RGE núm. 2741/15 a 2744/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
hospitals públics, químiques i quirúrgiques, i IVE a l'Hospital Verge de la Salut.
12684
BR) A la Pregunta RGE núm. 2745/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/oga per a IVE
a l'Hospital Verge de la Salut.
12684
BS) A la Pregunta RGE núm. 2746/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques privades
autoritzades.
12684
BT) A les Preguntes RGE núm. 2747/15 i 2748/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
clíniques privades autoritzades i amb factura presentada i a quantitat abonada.
12684
BU) A les Preguntes RGE núm. 2749/15 i 2750/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE a
12685
clíniques privades autoritzades amb solAlicitud de reintegrament i a quantitat econòmica.
BV) A les Preguntes RGE núm. 2751/15 i 2752/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a ginecòlegs
i ginecòlogues a hospitals públics i ginecòlegs i ginecòlogues objectors.
12685
BX) A la Pregunta RGE núm. 2757/15, presentada per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats anticipades
registrades.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA
A) RGE núm. 3256/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President de les Illes
Balears, sobre el dèficit de la comunitat autònoma.
12685
B) RGE núm. 3196/15, del Grup Parlamentari Socialista, relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President de les Illes
Balears, sobre l'incompliment de l'objectiu de dèficit.
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3.17. INFORMACIÓ
A) Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 3256/15.
12686
B) SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 3196/15
(RGE núm. 3197/15).
12686
C) Designació de les persones que han de defensar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.
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4. INFORMACIONS
A) Substitució de membre suplent a la Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears.
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5. CORRECCIÓ D'ERRATES
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 192, de 27 de març de 2015.
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EXPOSICIÓ DE MOTIUS

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
24 de març de 2015, aprovà la Llei per la qual es regula el
mecenatge esportiu i s'estableixen mesures tributàries.
Palma, a 26 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
LLEI PER LA QUAL ES REGULA EL MECENATGE
ESPORTIU I S’ESTABLEIXEN MESURES
TRIBUTÀRIES
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte i àmbit d’aplicació
Article 2. Conceptes de mecenatge esportiu i d’empresa
esportiva
Article 3. Modalitats de mecenatge esportiu
Article 4. Persones i entitats beneficiàries del mecenatge
esportiu
Article 5. Activitat esportiva
Capítol II. Declaració d’interès social esportiu
Article 6. Declaració d’interès social esportiu a instància
dels beneficiaris
Capítol III. Incentius fiscals
Secció 1a. Donacions incentivades fiscalment
Article 7. Requisits de les donacions
Article 8. Base de les deduccions i de les reduccions per
donacions
Article 9. Justificació de les donacions
Secció 2a. Préstecs d’ús o comodats incentivats fiscalment
Article 10. Préstecs d’ús o comodats deduïbles
Article 11. Base de les deduccions i de les reduccions per
préstecs d’ús o comodats
Article 12. Justificació dels préstecs d’ús o comodats
Secció 3a. Convenis de colAlaboració empresarial en activitats
d’interès esportiu incentivats fiscalment
Article 13. Requisits dels convenis de colAlaboració
Article 14. Justificació dels ajuts rebuts en virtut dels
convenis de colAlaboració
Disposició final primera. Modificacions del text refós de les
disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny
Disposició final segona. Modificació de l’annex 21 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 tercera. Habilitació per al desenvolupament
reglamentari
Disposició final quarta. Entrada en vigor

I
La finalitat d’aquesta llei és la de contribuir al foment i al
desenvolupament de l’esport i de les entitats esportives de les
Illes Balears. Amb l’objectiu de reforçar un puntal fonamental
de la nostra identitat i factor clau per al desenvolupament
econòmic, la llei posa en marxa un conjunt integrat de mesures
d’estímul ideades per superar el model que fa dependre el
finançament de l’esport exclusivament dels ajuts públics i
instaurar, així, un nou marc que afavoreixi una acció conjunta
publicoprivada.
La normativa vigent sobre incentius a la participació privada
en activitats d’interès general continguda en la Llei 49/2002, de
23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats
lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, adreçada a
estimular la participació del sector privat en les activitats
d’interès general, necessita ser complementada per una
normativa específica a les Illes Balears en matèria d’incentius
fiscals en l’àmbit de l’esport; per això, s’ha considerat necessari
posar les bases d’un nou model per al finançament de l’esport
que consisteixi a utilitzar de manera més eficient els escassos
mitjans públics disponibles i a cercar altres vies de finançament.
II
La Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, estableix en els
articles 128 i 129 que els recursos de la Hisenda de la comunitat
autònoma de les Illes Balears són constituïts pels rendiments
dels tributs cedits totalment o parcialment per l’Estat i que la
comunitat autònoma de les Illes Balears participa en el
rendiment dels tributs estatals cedits en els termes establerts per
la llei orgànica prevista en l’article 157.3 de la Constitució.
Aquesta cessió es refereix als rendiments obtinguts i pot anar
acompanyada de cessió de capacitat normativa.
Addicionalment, la cessió, tant dels rendiments com de la
capacitat normativa, pot ser parcial o total en cada cas.
L’exercici de la capacitat normativa inclou, si escau, la fixació
del tipus impositiu, les exempcions, les reduccions i les
bonificacions sobre la base imposable i les deduccions sobre la
quota.
El marc constitucional regulador del sistema de finançament
de les comunitats autònomes està contingut en els articles 156
i 157 de la Constitució. El primer d’aquests articles institueix el
principi d’autonomia financera de les comunitats autònomes per
al desenvolupament i l’execució de les seves competències
d’acord amb els principis de coordinació amb la Hisenda estatal
i de solidaritat entre tots els espanyols. Per la seva banda,
l’article 157 esmenta els recursos de les comunitats autònomes,
i remet a una llei orgànica la regulació de l’exercici d’aquestes
competències financeres.
A l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, l’article 30.12
atorga la competència exclusiva d’esports a la comunitat
autònoma de les Illes Balears; l’article 30.28 atorga la
competència exclusiva en matèria d’ordenació de la Hisenda de
la comunitat autònoma; i els articles 128 i 129 regulen els
recursos i les competències en matèria tributària.
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En aplicació del que disposa l’article 157 de la Constitució,
aquest marc constitucional es va completar amb l’aprovació de
la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de
les comunitats autònomes, i amb els estatuts d’autonomia.
La Llei Orgànica 3/1996 va modificar parcialment la Llei
Orgànica 8/1980, de finançament de les comunitats autònomes,
i va suposar l’adopció per part de les comunitats autònomes
d’un important grau de corresponsabilitat fiscal, ampliant les
possibilitats de cessió de tributs a una part de l’impost sobre la
renda de les persones físiques i atribuint a les comunitats
autònomes algunes competències normatives sobre els tributs
cedits.
La Llei Orgànica 7/2001, de 27 de desembre, de modificació
de la Llei Orgànica 8/1980, de finançament de les comunitats
autònomes, abunda en la corresponsabilitat fiscal i l’autonomia
de les comunitats autònomes principalment per dues vies. D’una
banda, s’obre la possibilitat de cessió a noves figures
impositives, com ara l’impost sobre el valor afegit, els imposts
especials sobre la fabricació i l’impost sobre determinats
mitjans de transport. D’altra banda, s’atribueixen noves
competències normatives sobre els tributs la cessió dels quals a
les comunitats autònomes ja era efectiva i sobre els tributs la
cessió dels quals s’efectuava amb aquesta llei orgànica.
Posteriorment, la Llei Orgànica 3/2009, de modificació de
la Llei Orgànica 8/1980, de finançament de les comunitats
autònomes, recull importants avenços en la línia de seguir
potenciant la corresponsabilitat i l’autonomia de les comunitats
autònomes, d’augmentar el pes dels recursos tributaris sobre el
total del seu finançament, d’ampliar les competències
normatives, la capacitat legal per modificar el nivell o la
distribució dels recursos tributaris, i la participació i la
colAlaboració en les tasques de gestió tributària.
D’acord amb l’article 19 de la Llei Orgànica 8/1980, de
finançament de les comunitats autònomes, les competències
normatives relacionades amb els tributs cedits per l’Estat són,
entre d’altres, les següents:
a) En l’impost sobre la renda de les persones físiques, la
fixació de la quantia del mínim personal i familiar i la regulació
de la tarifa i les deduccions de la quota.
b) En l’impost sobre successions i donacions, les reduccions
de la base imposable, la tarifa, la fixació de la quantia i els
coeficients del patrimoni preexistent, les deduccions, les
bonificacions, així com la regulació de la gestió.
c) En l’impost sobre transmissions patrimonials i actes
jurídics documentats, en la modalitat «Transmissions
patrimonials oneroses», la regulació del tipus de gravamen en
arrendaments, en les concessions administratives, en la
transmissió de béns mobles i immobles i en la constitució i la
cessió de drets reals que hi recaiguin, excepte els drets reals de
garantia; i en la modalitat «Actes jurídics documentats», el tipus
de gravamen dels documents notarials. Així mateix, poden
regular deduccions de la quota i bonificacions, així com la
regulació de la gestió del tribut.
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III

El text de la llei s’estructura en tres capítols i consta de
catorze articles i quatre disposicions finals.
En el capítol I es defineixen els conceptes de mecenatge en
l’àmbit de l’esport a les Illes Balears i d’empresa esportiva.
També es delimiten els projectes i les activitats esportives
–entesos com a sinònims a efectes de l’aplicació d’aquesta lleique poden ser objecte de mecenatge esportiu: els projectes o les
activitats esportives incloses dins l’àmbit federatiu i les que són
declarades d’interès social per la conselleria competent en
matèria d’esports, així com les activitats d’investigació,
documentació, conservació, restauració, recuperació, difusió i
promoció del patrimoni esportiu de les Illes Balears.
Així mateix, es concreten les persones i entitats que poden
ser beneficiàries del mecenatge esportiu.
En el capítol II es preveu la declaració d’interès social i
s’estableixen els criteris que han de tenir-se en compte per
efectuar aquesta declaració, la qual és necessària perquè els
projectes i les activitats esportives distints dels anteriors puguin
ser objecte de mecenatge esportiu.
El capítol III recull els incentius fiscals a les persones
físiques i jurídiques. S’estableixen els requisits perquè les
donacions, els préstecs d’ús o comodats, i els convenis de
colAlaboració empresarial en activitats d’interès esportiu puguin
ser incentivats fiscalment.
No obstant l’anterior, s’ha estimat oportú que determinades
mesures de caràcter purament fiscal (deducció de la quota
íntegra de l’impost sobre la renda de les persones físiques,
reducció en les donacions dineràries de pares a fills o altres
descendents entre colAlaterals fins al tercer grau per a la creació
d’empreses esportives, reduccions per adquisició de béns i drets
afectes a determinades activitats econòmiques i per adquisició
de participacions socials, reduccions en les adquisicions de béns
per a la creació d’empreses esportives, i mesures relatives a
l’impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats) s’integrin en l’articulat del Decret legislatiu
1/2014, de 6 de juny, pel qual s’aprova el text refós de les
disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, per raons de
coherència i seguretat jurídica, atès que es tracta d’un seguit de
mesures tributàries que és convenient que s’incloguin en un
mateix text legal.
La llei, per tant, es completa amb 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 mecenatge
esportiu que constitueixen l’objecte essencial de la llei; i
s’estableixen les normes relatives a l’entrada en vigor de la llei.
En aquest darrer sentit s’ha de tenir en compte que, d’acord
amb el primer paràgraf de l’article 10.2 de la Llei 58/2003, de
17 de desembre, general tributària, les normes tributàries, llevat
que estableixin expressament un altre règim, no tenen efectes
retroactius i despleguen efectes, pel que fa als tributs sense
període impositiu, des de l’entrada en vigor de la norma, de
manera que són aplicables als tributs d’aquesta naturalesa que
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es meritin a partir de la seva vigència. Aquest és el cas dels
imposts sobre transmissions patrimonials i actes jurídics
documentats, i sobre successions i donacions. En canvi, i
d’acord amb el mateix precepte legal, per als tributs amb
període impositiu, com és el cas de l’impost sobre la renda de
les persones físiques, la norma tributària només és aplicable a
l’impost que es meriti a partir del període impositiu que s’iniciï
després de l’entrada en vigor de la norma. Per això, s’estableix
expressament un règim específic respecte de les mesures que
conté la llei en relació amb l’impost sobre la renda de les
persones físiques a fi que aquests beneficis fiscals siguin
aplicables a l’impost corresponent a l’exercici de 2015, i no ja
únicament a partir del període impositiu de l’any 2016.
Capítol I
Disposicions generals
Article 1
Objecte i àmbit d’aplicació
Aquesta llei té per objecte regular el mecenatge esportiu,
així com establir les mesures fiscals aplicables al mecenatge
esportiu, a la creació d’empreses esportives i a l’adquisició
d’empreses o béns mobles d’àmbit esportiu, que es duguin a
terme per persones físiques o jurídiques subjectes a la normativa
tributària de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 2
Conceptes de mecenatge esportiu i d’empresa esportiva
1. Als efectes d’aquesta llei s’entén per mecenatge esportiu la
participació privada en la realització de:
- Els projectes o les activitats esportives inclosos dins
l’àmbit federatiu.
- Els projectes o les activitats esportives que són declarats
d’interès social per la conselleria competent en matèria
d’esports.
- La investigació, documentació, conservació, restauració,
recuperació, difusió i promoció del patrimoni esportiu de les
Illes Balears.
2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per empresa esportiva la
persona física o jurídica que, amb domicili fiscal al territori de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, en nom propi, de
manera habitual i amb ànim de lucre es dedica a promocionar,
difondre, comercialitzar i/o conservar serveis o productes de
contingut esportiu com a activitat principal.
Article 3
Modalitats de mecenatge esportiu
El mecenatge esportiu es pot dur a terme, d’acord amb el
que disposa aquesta llei, a través de les modalitats següents:
1. Donacions i llegats.
2. Préstecs d’ús o comodats.
3. Convenis de colAlaboració.

Article 4
Persones i entitats beneficiàries del mecenatge esportiu
Als efectes d’aquesta llei es consideren persones i entitats
beneficiàries les següents:
a) Les entitats sense ànim de lucre domiciliades fiscalment
a les Illes Balears.
b) L’Administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i els organismes autònoms i les fundacions i els
consorcis públics que en depenen. Així mateix, els consells
insulars i les entitats locals de les Illes Balears, així com els
organismes autònoms i les fundacions i els consorcis públics
que en depenen.
c) La Universitat de les Illes Balears.
d) Les persones físiques i jurídiques amb domicili fiscal a
les Illes Balears que de manera habitual realitzen activitats
esportives.
Queden excloses, d’entre els eventuals beneficiaris, les
entitats o persones físiques 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.
Article 5
Activitat esportiva
Als efectes d’aquesta llei, s’entén per activitat esportiva
l’organització, la gestió i la realització de les activitats, en la
majoria dels casos de caràcter físic, lliure i voluntari, practicada
de manera individual o colAlectiva, habitualment en forma de
competició i sota una normativa reglamentària assumida pels
òrgans federatius autonòmics, estatals o internacionals.
Capítol II
Declaració d’interès social esportiu
Article 6
Declaració d’interès social esportiu a instància dels
beneficiaris
1. Les persones i entitats beneficiàries poden solAlicitar la
declaració d’interès social esportiu dels seus projectes o
activitats esportives, d’acord amb el procediment que
s’estableixi.
2. La Conselleria de Turisme i Esports és l’encarregada
d’avaluar i resoldre les solAlicituds d’interès social esportiu,
mitjançant un òrgan tècnic d’avaluació creat a l’efecte, en el
qual hi haurà, almanco, un representat de cada consell insular,
que actuarà d’acord amb els criteris següents:
a) Rellevància i repercussió social de les activitats
esportives.
b) Incidència de les activitats en la investigació, conservació
i difusió del patrimoni esportiu.
c) Incidència en el foment de l’esport i en el suport a les
persones esportistes.
d) Valor i interès en relació amb la formació esportiva.
e) Valor i interès en el foment de la participació de la
ciutadania i creació de públic.
f) Valor i interès en relació amb la promoció exterior dels
valors esportius de les Illes Balears.
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g) Valor i interès en relació amb la realització d’inversions
esportives que contribueixin a la difusió de l’esport.
h) Actitud investigadora i de caràcter innovador en l’àmbit
esportiu.
i) Valor i interès en el foment i la promoció de l’esport
femení i la igualtat entre homes i dones entre els objectius en els
programes i les activitats.
j) Altres criteris que estiguin relacionats amb la conservació,
la promoció i el desenvolupament esportiu de les Illes Balears.
3. Reglamentàriament s’establirà l’òrgan de composició tècnica
que haurà d’emetre, amb caràcter preceptiu, els informes
d’avaluació a què fa referència l’apartat 2 anterior.
Capítol III
Incentius fiscals
Secció 1a
Donacions incentivades fiscalment
Article 7
Requisits de les donacions
1. Donen dret a practicar les deduccions i reduccions previstes
en aquesta llei les donacions entre vius, 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 esportives
estipulats en l’article 2 d’aquesta llei.
2. En el cas de revocació de la donació per algun dels supòsits
prevists en el Codi Civil, la part donant ha d’afegir a la quota
del període impositiu en què es produeixi la revocació les
quantitats deixades d’ingressar, amb inclusió dels interessos de
demora que siguin procedents.
3. Les donacions efectuades a l’Administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears, als organismes autònoms i als
consorcis que en depenen han d’estar subjectes, en tot cas, al
que preveu la normativa reguladora del patrimoni de la
comunitat autònoma de les Illes Balears.
Article 8
Base de les deduccions i de les reduccions per donacions
La base de les deduccions i de les reduccions per les
donacions que s’hagin fet és la que correspongui segons la
legislació fiscal del tribut que estigui afectat per la donació.
Article 9
Justificació de les donacions
1. La pràctica de les deduccions i de 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.

12655

b) Menció expressa que la persona o entitat donatària es
troba inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4 anterior.
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.
Secció 2a
Préstecs d’ús o comodats incentivats fiscalment
Article 10
Préstecs d’ús o comodats deduïbles
Dóna dret a practicar les deduccions i reduccions previstes
en aquesta llei el préstec d’ús o comodat de béns d’interès
esportiu, de béns inventariats, així com de locals, terrenys o
immobles per a la realització de projectes o activitats esportives
que compleixen les condicions establertes en l’article 2
d’aquesta llei.
Article 11
Base de les deduccions i de les reduccions per préstecs d’ús
o comodats
La quantia de les deduccions i reduccions serà l’import
anual que resulti d’aplicar, en cada un dels períodes impositius
de durada del préstec, el 4% a la valoració del bé, i es
determinarà proporcionalment al nombre de dies que
correspongui a cada període impositiu.
En el cas que es tracti de locals, terrenys o immobles per a
la realització de projectes o activitats esportives, s’aplicarà el
4% al valor cadastral, proporcionalment al nombre de dies que
correspongui a cada període impositiu.
Article 12
Justificació dels préstecs d’ús o comodats
1. La pràctica de les deduccions i reduccions exigeix
l’acreditació de l’efectivitat del préstec d’ús o comodat,
mitjançant un certificat expedit per 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 de la part comodant com de la part
comodatària.
b) Menció expressa que la persona o l’entitat comodatària es
troba inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4 anterior.
c) Data en què es va lliurar el bé i termini de durada del
préstec d’ús o comodat.
d) Import de la valoració del préstec d’ús o comodat d’acord
amb la valoració efectuada.
e) Document públic o un altre document autèntic que
acrediti la constitució del préstec d’ús o comodat.
f) Finalitat a la qual s’han d’aplicar els préstecs d’ús o
comodats.
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Secció 3a
Convenis de colAlaboració empresarial en activitats
d’interès esportiu incentivats fiscalment
Article 13
Requisits dels convenis de colAlaboració
1. El conveni de colAlaboració empresarial en activitats d’interès
esportiu incentivat fiscalment, als efectes prevists en aquesta
llei, és aquell pel qual les persones o entitats a què es refereix
l’article 4 anterior, a canvi d’un ajut econòmic o susceptible de
valoració econòmica per a la realització d’un projecte o una
activitat estipulats en l’article 2 d’aquesta llei, i que s’efectuï en
compliment de l’objecte o la finalitat específica de l’entitat, es
comprometen per escrit a difondre, per qualsevol mitjà, la
participació de la persona o l’entitat colAlaboradora en els
projectes o les activitats esmentats.

1. S’estableix una deducció del 15% de les quanties en què
es valorin les donacions, les cessions d’ús o els contractes de
comodat, i de les quanties satisfetes en virtut de convenis de
colAlaboració efectuats d’acord amb el que disposa la Llei
6/2015, de 30 de març, per la qual es regula el mecenatge
esportiu i s’estableixen mesures tributàries.
2. El límit de la deducció aplicable és de 600 euros per
exercici. En cas que la cessió d’ús o 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 euros en el cas de tributació individual i
de 25.000 euros en el cas de tributació conjunta.”

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

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

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

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

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

El tipus aplicable a les transmissions oneroses de béns
mobles imprescindibles per a la pràctica de l’esport és de
l’1% quan els béns esmentats siguin incorporats per la part
adquiridora a una empresa, activitat o projecte de caràcter
esportiu, sempre que la persona que adquireix el bé el
mantengui en el seu patrimoni, afecte a l’empresa, l’activitat
o el projecte esportiu, durant almenys cinc anys des de la
seva adquisició.”

1. La pràctica de les deduccions i reduccions exigeix
l’acreditació de l’efectivitat del conveni de colAlaboració,
mitjançant un certificat o una declaració jurada de l’entitat o 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 l’entitat beneficiària es
troba inclosa en alguns dels casos que preveu l’article 4 anterior.
c) Document públic o un altre document fefaent que acrediti
la subscripció del conveni de colAlaboració.
d) Import de l’ajut rebut en virtut del conveni de
colAlaboració.
e) Finalitat a la qual s’han d’aplicar els ajuts.

3. L’apartat 2 de l’article 20 del text refós esmentat queda
modificat de la manera següent:

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

“4. D’acord amb la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual
es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen mesures
tributàries, quan es tracti de béns i drets afectes a una
empresa esportiva la reducció és del 99%.”

1. S’afegeix un nou article, l’article 5 ter, al text refós de les
disposicions legals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears en matèria de tributs cedits per l’Estat, aprovat pel
Decret legislatiu 1/2014, de 6 de juny, amb la redacció següent:
“Article 5 ter
Deducció autonòmica per donacions, cessions d’ús o
contractes de comodat i convenis de colAlaboració, relatius
al mecenatge esportiu

“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, 28 ter i 32, que constitueixen reduccions pròpies
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.”
4. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, a l’article 25 del text
refós esmentat, amb la redacció següent:
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5. S’afegeix un nou apartat, l’apartat 4, a l’article 26 del text
refós esmentat, amb la redacció següent:
“4. D’acord amb la Llei 6/2015, de 30 de març, per la qual
es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen mesures
tributàries, quan es tracti de participacions socials en entitats
esportives la reducció és del 99%.”
6. S’afegeix un nou article, l’article 28 ter, al text refós
esmentat, amb la redacció següent:
“Article 28 ter
Reduccions en les adquisicions de béns per a la creació
d’empreses esportives
1. En les adquisicions de béns per causa de mort que es
destinin a la creació d’una empresa, sigui individual o entitat
societària, mitjançant l’adquisició originària d’accions o
participacions, s’ha d’aplicar una reducció del 70% del valor
dels béns, sempre que es tracti d’una empresa esportiva,
d’acord amb l’article 2 de la Llei 6/2015, de 30 de març, per
la qual es regula el mecenatge esportiu i s’estableixen
mesures tributàries, i sempre que es compleixin els requisits
següents:
a) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat
econòmica, sense que pugui tenir com a activitat principal
la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord
amb el que preveu l’article 4, apartat 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) Com a mínim, l’empresa creada ha d’ocupar una
persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un
contracte laboral a jornada completa i donada d’alta en el
règim general de la Seguretat Social, distinta del contribuent
que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.
c) En el termini màxim de devuit mesos des de la
meritació de l’impost, els béns adquirits s’han de destinar a
la creació de l’empresa i s’ha de complir el requisit de
creació d’ocupació.
d) Durant quatre anys des de la creació de l’empresa
s’han de mantenir l’activitat econòmica, els llocs de treball
i el nivell d’inversió que es prengui com a base de la
reducció.
e) La base de la reducció és el valor dels béns que,
adquirits per causa de mort, siguin efectivament invertits en
la creació de l’empresa, amb un màxim de 400.000 euros.
f) Només pot aplicar la reducció el drethavent que
destini els béns adquirits a les finalitats que preveu aquest
article.
g) La xifra anual de negocis de l’empresa no pot superar
el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra d) anterior, calculada així com preveu
l’article 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) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, les participacions que adquireixi la
persona o l’entitat donatària han de representar més del 50%
del capital social de l’entitat i s’han de mantenir en el
patrimoni del drethavent durant un període mínim de quatre
anys.
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j) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, el drethavent no ha de tenir cap
vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu
l’article 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.”
7. L’apartat 2 de l’article 40 del text refós esmentat queda
modificat de la manera següent:
“2. Les reduccions que regula aquesta subsecció
constitueixen millores de les reduccions que estableix l’Estat
en la Llei 29/1987, de 18 de desembre, de l’impost sobre
successions i donacions, tret de les que preveuen els articles
43, 45, 45 bis, 45 ter, 48, 49 i 50, que constitueixen
reduccions pròpies de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.”
8. S’afegeix un nou article, l’article 45 ter, al text refós
esmentat, amb la redacció següent:
“Article 45 ter
Reducció en les donacions dineràries de pares a fills o a
altres descendents o entre colAlaterals fins al tercer grau per
a la creació d’empreses esportives
1. En les donacions dineràries de pares a fills o a altres
descendents o entre colAlaterals fins al tercer grau que es
destinin a la creació d’una empresa esportiva, sigui
individual, negoci professional o entitat societària,
mitjançant l’adquisició originària d’accions o participacions,
s’ha d’aplicar una reducció del 70%, sempre que es
compleixin els requisits següents:
a) La donació s’ha de formalitzar en una escriptura
pública i s’ha de fer constar de manera expressa que la
persona o l’entitat donatària ha de destinar els doblers a la
creació d’una nova empresa esportiva en els termes que
estableix aquest article.
b) L’empresa creada ha de desenvolupar una activitat
econòmica, sense que pugui tenir com a activitat principal
la gestió d’un patrimoni mobiliari o immobiliari, d’acord
amb el que preveu l’article 4, apartat vuit, número dos a), de
la Llei 19/1991, ni dedicar-se a l’activitat d’arrendament
d’immobles.
c) Com a mínim, l’empresa creada ha d’ocupar una
persona domiciliada fiscalment a les Illes Balears amb un
contracte laboral a jornada completa i donada d’alta en el
règim general de la Seguretat Social, distinta del contribuent
que apliqui la reducció i dels socis o partícips de l’empresa.
d) En el termini màxim de devuit mesos des de la
meritació de l’impost, els doblers adquirits s’han de destinar
a la creació de l’empresa i s’ha de complir el requisit de
creació d’ocupació.
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e) Durant quatre anys des de la creació de l’empresa
s’han de mantenir l’activitat econòmica, els llocs de treball
i el nivell d’inversió que es prengui com a base de la
reducció.
f) La base de la reducció és l’import dels doblers que,
adquirits gratuïtament entre vius, siguin efectivament
invertits en la creació de l’empresa, amb un màxim de
300.000 euros.
g) Només pot aplicar la reducció la persona o l’entitat
donatària que destini els diners donats a les finalitats que
preveu aquest article.
h) La xifra anual de negocis de l’empresa no pot superar
el límit de 2.000.000 d’euros durant els quatre anys a què es
refereix la lletra e) anterior, calculada així com preveu
l’article 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 data de
formalització de la donació.
j) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, les participacions que adquireixi la
persona o l’entitat donatària han de representar més del 50%
del capital social de l’entitat i s’han de mantenir en el
patrimoni del donatari durant un període mínim de quatre
anys.
k) En el cas d’adquisició originària de participacions
d’una entitat societària, el donatari no ha de tenir cap
vinculació amb la resta de socis, en els termes que preveu
l’article 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 segona
Modificació de l’annex 21 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’afegeixen cinc paràgrafs al final de l’annex 21 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:
“Les despeses de personal docent esmentades inclouen,
per a l’exercici 2015, l’actualització de les taules salarials i
del plus de residència a les Illes Balears a què fan referència,
respectivament i per a cada un dels anys 2009 i 2010, els
annexos II i VI del VI Conveni colAlectiu d’empreses
d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment
amb fons públics, publicat per Resolució de la Direcció
General d’Ocupació de 30 de juliol de 2013 al BOE núm.
197, de 17 d’agost de 2013, actualització que té efectes
retroactius des de l’1 de gener de 2009, amb abonament
efectiu des del mes de setembre de 2014. En tot cas, les
despeses esmentades no inclouen el finançament addicional
corresponent a la recuperació parcial de la segona paga
extraordinària de l’any 2012 a què fa referència l’article
15.8 de la present llei, i que s’ha de pagar abans del 30 de
juny de 2015.

Els endarreriments inherents a aquesta actualització
corresponents als anys 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013 i als
mesos de gener a agost de 2014 són els que resulten de la
diferència entre les retribucions indicades en el paràgraf
anterior i les abonades efectivament entre l’1 de gener de
2009 i el 31 d’agost de 2014 com a conseqüència de
l’aplicació de la Resolució de la consellera d’Educació i
Cultura, de 12 de febrer de 2009, per la qual s’ordena el
pagament a compte d’un augment del 2% dels conceptes
retributius que estableixen els vigents convenis colAlectius
d’aplicació al personal docent inclòs en la nòmina de
pagament delegat dels centres privats sostinguts totalment
o parcialment amb fons públics; del Decret 26/2009, de 17
d’abril, d’establiment dels mòduls econòmics dels concerts
educatius per a l’any 2009; del Decret 90/2010, de 16 de
juliol, pel qual s’adopten mesures urgents per reduir el
dèficit públic que afecten el personal docent no universitari
dels centres privats concertats de les Illes Balears; del
Decret 127/2000, de 8 de setembre, pel qual s’adopten
mesures retributives de caràcter transitori per al personal del
cos de mestres que imparteix docència al primer cicle
d’ESO; i de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura,
de 3 de novembre de 2010, per la qual s’ordena el pagament
del complement retributiu Illes Balears i del complement de
primer i segon curs d’ESO per a l’any 2010; tot això amb la
disminució de la quantia que procedeixi per raó d’aplicar a
la diferència en qüestió la reducció retributiva que va fixar
el Decret 90/2010 abans esmentat, i sens perjudici de la
supressió del finançament corresponent a la segona paga
extraordinària de l’any 2012 en virtut de la disposició
addicional quinzena del Decret llei 5/2012, d’1 de juny, de
mesures urgents per a la reducció del dèficit públic de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i altres institucions
autonòmiques, i s’estableixen mesures addicionals per
garantir l’estabilitat pressupostària i fomentar la
competitivitat, i de la recuperació parcial d’aquesta paga a
què fa referència l’incís final del paràgraf anterior.
El calendari per al pagament dels endarreriments a què
es refereix el paràgraf anterior s’ha d’aprovar en el
corresponent acord amb els representants sindicals i de la
patronal, el qual ha de ser ratificat pel Consell de Govern
perquè sigui vàlid i desplegui efectes.
La part dels increments retributius que, d’acord amb el que
estableixen els tres paràgrafs anteriors, ultrapassi els
percentatges de variació retributiva aplicables amb caràcter
general al personal funcionari i laboral de l’Administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears des de l’1 de
gener de 2009, d’acord amb les successives lleis anuals de
pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, és imputable a l’equiparació gradual a què fa
referència l’article 117.4 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de
maig, d’educació, i això al marge de la suspensió fins el 31
de desembre de 2015 de l’Acord de la Mesa de
l’Ensenyament Privat Concertat de les Illes Balears de 8 de
juliol de 2008 a què es refereix el punt 4t de l’article 23.3 de
la present llei.
En tot cas i als efectes del que preveu l’article 117.6 de
la Llei Orgànica 2/2006 esmentada, el que estableixen els
paràgrafs anteriors determina la modificació implícita dels
mòduls econòmics aplicables als exercicis de 2009 a 2014.”
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Disposició final tercera
Habilitació per al desenvolupament reglamentari
Es faculta el Consell de Govern per dictar les normes
reglamentàries necessàries per desplegar aquesta llei.
Disposició final quarta
Entrada en vigor
1. Aquesta llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
2. En tot cas, les normes relatives a l’impost sobre la renda de
les persones físiques són aplicables a tot el període impositiu de
l’exercici de 2015.
A la seu del Parlament, a 25 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
24 de març de 2015, aprovà la Llei 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.
Palma, a 26 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
B)
LLEI 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
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
L'article 39 de la Constitució Espanyola, primer dels
dedicats per la nostra Carta Magna a consagrar els principis
rectors de la política social i econòmica, estableix que els poders
públics asseguren la protecció social, econòmica i jurídica de la
família, i recull que els nens gaudiran de la protecció prevista en
els acords internacionals que vetllen pels seus drets.
En aquest principi rector, que ha de guiar l'actuació de tots
els poders públics, s'inspiren la motivació i el contingut
d'aquesta llei, ja que té com a objectiu bàsic la protecció
d'aquells menors que han estat sota la protecció de les
administracions públiques que, en aconseguir la majoria d'edat,
es troben en una situació de vulnerabilitat social que els
impossibilita viure de forma autònoma o amb les garanties
suficients per a això.
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L'article 16 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, en
l'àmbit de la defensa i la promoció dels drets socials dels
ciutadans de les Illes Balears, estableix que l'actuació de la
comunitat autònoma de les Illes Balears haurà de centrar-se
primordialment, entre altres, en els àmbits corresponents a la
defensa integral de la família, la protecció específica i la tutela
social del menor, i l'assistència social a les persones que
sofreixin marginació, pobresa o exclusió social.
L'Estatut, als apartats 13, 15, 16 i 39 de l'article 30, atribueix
a la comunitat la competència exclusiva en matèria de joventut,
disseny i aplicació de polítiques, plans i programes destinats a
la joventut, acció i benestar social, desenvolupament comunitari
i integració, polítiques d'atenció a les persones i als colAlectius
en situació de pobresa o necessitat social, protecció social de la
família, conciliació de la vida familiar i laboral i protecció de
menors.
Per la seva banda, els apartats 4, 8 i 16 de l'article 70 de
l'Estatut atribueixen com a competències pròpies dels consells
insulars els serveis socials i l’assistència social; el
desenvolupament comunitari i la integració; les polítiques
d'atenció a les persones i als colAlectius en situació de pobresa
o necessitat social; la tutela, l’acolliment i l’adopció de menors;
joventut; i disseny i aplicació de polítiques, plans i programes
destinats a la joventut.
La Llei 17/2006, de 13 de novembre, integral de l'atenció i
dels drets de la infància i l'adolescència de les Illes Balears,
assenyala que en l'exercici de les competències en matèria de
promoció i protecció dels drets de les persones menors d'edat,
les actuacions públiques i privades han d'impulsar el
desenvolupament d'una política integral d'atenció i protecció a
les persones menors d'edat que activi els recursos per a la
cobertura de les necessitats bàsiques de salut, educació,
habitatge, cultura, oci i la compensació de tota falta que pugui
impedir o limitar el desenvolupament personal i social i
l'autonomia de la persona menor d'edat, així com procurar una
major eficàcia de l'acció protectora mitjançant una planificació
integral de totes les actuacions dirigides al sector d'infància i
joventut d'àmbit autonòmic, insular i local.
La Llei 10/2006, de 26 juliol, integral de la joventut de les
Illes Balears, a l’article 2.2 assenyala que els programes i les
accions de les polítiques de joventut han de posar un èmfasi
especial en els i les joves més desfavorits, especialment en
aquells amb problemes d'adaptació, amb discapacitats i en
situació o risc d'exclusió social. Aquesta llei aposta per
l'adopció d'una perspectiva transversal basada en la
interinstitucionalitat entre les administracions implicades i la
incidència dels agents socials que actuen directament o
indirectament sobre la joventut.
Ha de destacar-se la previsió realitzada en l'avantprojecte de
llei d'actualització de la legislació de protecció a la infància, que
desenvolupa el principi rector de l'actuació administrativa en
virtut del qual l'administració ha de realitzar la preparació per
a la vida independent per als joves extutelats, qüestió de gran
importància social i de la qual ja hi ha bones pràctiques
d'entitats públiques i del tercer sector a Espanya. En aquest
sentit l'avantprojecte preveu que les entitats públiques oferiran
programes de preparació per a la vida independent per als joves
majors d'edat que hagin estat sota una mesura de protecció i ho
necessitin. En aquest sentit es preveu que els joves tutelats
podran estar inclosos en aquests programes des de dos anys
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abans del cessament de la mesura i hi continuaran una vegada
complerta la majoria d'edat, amb el compromís de participació
activa i aprofitament per part seva. Els programes hauran de
propiciar seguiment socioeducatiu, allotjament, inserció
sociolaboral, suport psicològic i ajudes econòmiques.
Article 1
Objecte
Aquesta llei té per objecte la configuració del marc jurídic
d'actuació de la comunitat autònoma, en el disseny de mesures
i actuacions dirigides a possibilitar la cobertura de necessitats
bàsiques, personals i formatives dels joves, sobre els quals
s'exerceixi o s'hagi exercit alguna actuació protectora o judicial,
a causa de la seva situació de risc, desemparament o conflicte
social per facilitar la seva integració social i laboral.
Article 2
Àmbit d'aplicació
1. Aquesta llei és aplicable als joves d'edat compresa entre els
18 i els 23 anys en risc d'exclusió social que no tenen suport
familiar, especialment aquells joves que han estat objecte d'una
mesura de protecció o de reforma que no poden retornar a la
seva família nuclear i que han d'assumir un procés d'autonomia
personal, que tinguin el seu domicili o residència al territori de
la comunitat autònoma de les Illes Balears. També és aplicable
a aquells joves respecte dels quals, tot i romandre a la seva
família nuclear, es faci necessària la seva inclusió en un
programa d'autonomia personal.
2. Aquesta llei és aplicable a tot l'àmbit territorial de la
comunitat autònoma de les Illes Balears i a totes les
administracions públiques competents de les Illes Balears.
Article 3
Prioritat administrativa
En totes les polítiques de la comunitat autònoma de les Illes
Balears s'establirà la prioritat dels joves amb un programa
d'autonomia personal per accedir als programes, les activitats,
les prestacions o les ajudes de què es tracti, sempre que siguin
adequades a la seva situació personal, social i/o familiar i
compleixin els requisits establerts pels programes d'autonomia
personal.
Article 4
Programes de preparació per a la vida independent
Les entitats públiques oferiran programes de preparació per
a la vida independent per als joves majors d'edat que hagin estat
sota una mesura de protecció i/o reforma i ho necessitin. Els
joves podran estar inclosos en aquests programes des de dos
anys abans del cessament de la mesura i hi continuaran una
vegada complerta la majoria d'edat, amb el compromís de
participació activa i aprofitament per part seva. Els programes
hauran de propiciar seguiment socioeducatiu, allotjament,
inserció sociolaboral, suport psicològic i ajudes econòmiques.

Article 5
Àmbits d'actuació
Les administracions públiques competents han d'orientar les
seves polítiques cap a la preparació per a la vida independent
dels joves majors d'edat que hagin estat sota una mesura de
protecció i/o reforma que ho necessitin. Per a això es garantirà:
a) El seguiment socioeducatiu dels joves inclosos dins dels
programes d'autonomia personal com una actuació
imprescindible per donar-los suport durant tot el procés
d'emancipació.
b) L'accés a l'ensenyament reglat obligatori i postobligatori,
així com l'accés a la formació professional bàsica i, si escau,
l'accés a la formació de grau mitjà i superior.
c) El desenvolupament de programes d'acompanyament
laboral i d'inserció sociolaboral i el foment de la colAlaboració
amb l'àmbit públic i privat per a la inserció laboral dels joves.
d) L'ordenació i l’organització dels recursos d'habitatge
existents, així com la posada a disposició de pisos
d'emancipació per a joves a partir dels 18 anys vinculant la seva
estada al seu programa d'autonomia personal, i pisos de suport
al seguiment personal dels joves. Igualment es facilitarà als
joves l'accés a habitatges de lloguer de forma autònoma.
e) Una renda mensual lligada al compliment del programa
d'autonomia personal, l'import de la qual serà adaptat atenent les
necessitats i circumstàncies del beneficiari.
Article 6
Prolongació d'estades als centres després de la majoria
d'edat
A fi d'afavorir el procés d'integració en desenvolupament,
continuar l'atenció dispensada i mantenir els suports
psicosocials que siguin necessaris, podrà perllongar-se la
permanència en un centre dels joves que, acollits en règim
residencial, arribin a la majoria d'edat. Aquesta prolongació
podrà acordar-se quan els que arribin a la majoria d'edat
reuneixin els següents requisits:
a) Hagin romàs en acolliment residencial fins a aquest
moment.
b) Hagin demostrat una positiva adaptació a aquest recurs i
capacitat de viure de forma responsable.
c) Manquin de suport familiar suficient i mitjans per a la
seva independència.
d) Ho solAlicitin voluntàriament, comprometent-se per escrit
a implicar-se en el programa d'autonomia personal que a aquest
efecte hagi d'establir-se, així com a continuar o iniciar una
activitat laboral o acadèmica.
La inclusió en el programa de prolongació d'estades
s'acordarà per períodes d'un any, i com a màxim fins que el jove
compleixi els vint-i-un anys, mitjançant el procediment formal
que es determini a aquest efecte, sempre que al centre, propi o
colAlaborador hi hagi places vacants o previsió sobre aquest
tema.
Article 7
Confidencialitat de les actuacions
En les actuacions i els procediments relacionats amb els
joves objecte d'aquesta llei, es protegiran la seva intimitat, els
seus valors i creences i la confidencialitat de les seves dades
personals, així com de qualsevol persona que estigui sota la seva
guarda i custòdia amb estricte respecte a les disposicions
contingudes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal.
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Article 8
ColAlaboració entre administracions
Les administracions competents han d'establir i aplicar
criteris de coordinació interinstitucional que impedeixin la
duplicitat de les actuacions per satisfer el mateix servei.
Les administracions competents, dins del seu àmbit
competencial i territorial, promouran la implicació de les
entitats locals en la difusió del coneixement, de la informació i
dels recursos entre els potencialment interessats, i de l'existència
dels programes d'autonomia o emancipació que aquesta llei
estableix, i la seva colAlaboració activa en la difusió, l'aplicació
i l'eficàcia d'aquests programes. A aquest efecte, es podran
establir els convenis de colAlaboració interadministrativa que
siguin pertinents.
Article 9
Entitats d'iniciativa social
Les administracions competents fomentaran la colAlaboració
amb les entitats privades sense ànim de lucre que contribueixin
al compliment dels objectius previstos en aquesta llei, en els
termes establerts legalment.
Disposició addicional única
El Govern de la comunitat autònoma de les Illes Balears
elaborarà en el termini màxim de 12 mesos des de l'endemà a
l'entrada en vigor d'aquesta llei, un pla integral que inclogui les
accions i els objectius per fer realitat l'existència d'una xarxa de
suport eficaç per als joves inclosos en un programa d'autonomia
personal.
Disposició derogatòria única
Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que es disposa en aquesta llei.
Disposició final primera
Habilitació de desenvolupament
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1.1.2. REGLAMENT DEL PARLAMENT
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, aprovà la Modificació de l'article 21 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.
Palma, a 26 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
MODIFICACIÓ DE L'ARTICLE 21 DEL
REGLAMENT
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les exigències de major transparència en les variacions
patrimonials dels càrrecs públics, els precedents de les mesures
adoptades en l'àmbit local i en d'altres parlaments, així com el
consens que s'ha produït recentment entre els grups
parlamentaris sobre la matèria, conviden a reconsiderar el
tractament que fa de les declaracions sobre béns patrimonials
dels diputats i les diputades el Reglament en la seva darrera
reforma, a fi que el contingut de les dites declaracions sigui
accessible a tots els ciutadans.
Article únic
S’afegeix un nou apartat, 2 bis, a l'article 21 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears, amb el següent text:
"2 bis. La declaració a què es refereix aquest article serà
pública. Aquesta publicitat es farà efectiva mitjançant la
publicació immediata de les declaracions a la pàgina web
del Parlament de les Illes Balears, en un format que no sigui
susceptible de ser manipulat per tercers, així com al Butlletí
Oficial del Parlament de les Illes Balears, un cop hagin rebut
la conformitat de la Mesa de la cambra.”

Es faculta el Govern de les Illes Balears perquè dicti totes
les disposicions que siguin necessàries per a l'aplicació i el
desenvolupament d'aquesta llei.

Disposició final

Disposició final segona
Normativa sobre la renda mensual

La present disposició entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

El Govern de les Illes Balears, a través de la conselleria
competent en matèria de serveis socials, en el termini màxim de
18 mesos elaborarà la normativa que reguli la renda mensual
que recull l’article 5.e) d’aquesta llei.
Disposició final tercera
Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l'endemà de la seva publicació en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.
A la seu del Parlament, a 25 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

A la seu del Parlament, a 26 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.
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1.1.3. PROPOSICIONS DE LLEI
Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, aprovà la Proposició de llei de
modificació de la Llei 14/2003, de 27 de setembre, de suport
als emprenedors i la seva internacionalització.
Palma, a 26 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
A)
PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA
LLEI 14/2013, DE 27 DE SETEMBRE, DE SUPORT
ALS EMPRENEDORS I LA SEVA
INTERNACIONALITZACIÓ
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La legislació estatal aplicable en matèria laboral i esportiva
podria posar en risc la supervivència de clubs i entitats
esportives, i la permanència en aquests d'entrenadors,
esportistes i professionals que volen aportar la seva experiència
a la formació en l'esport, i de tot el colAlectiu que de manera
altruista i voluntària realitza una magnífica labor entorn de
l'esport de base.
El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social està iniciant una
campanya que, sota la denominació de «Regularització laboral
de l'activitat desenvolupada en els clubs i entitats esportives
sense ànim de lucre», posa en perill la supervivència de gran
part de l'esport de base.
A Espanya existeix un total de 62.363 clubs de base, inscrits,
que no són professionals. Aquests clubs poden cada dia obrir les
seves portes i apropar l'esport a la ciutadania perquè compten
amb la colAlaboració desinteressada de molts voluntaris i
voluntàries, que de manera altruista i amb grans dosis d'ilAlusió
i passió per l'esport, fan possible que milers de nois i noies
puguin entrenar. Els recursos d'aquests clubs solen ser bastant
modests i les retribucions del personal que hi colAlabora es
redueixen, en la majoria dels casos, a cobrir les despeses
necessàries per realitzar l'activitat.
L’aplicació d’aquesta normativa pot provocar que la gran
relació de voluntariat esportiu sense ànim de lucre que fins ara
exercia una funció fonamental i insubstituïble en els clubs i les
associacions esportives de tota Espanya, igual que en la resta de
països de la Unió Europea, quedi rebaixada exclusivament a una
relació laboral, la qual cosa, entre altres perjudicis, comportarà
incrementar les despeses derivades de la pràctica esportiva de
base, limitant la important funció social d'interès general que
exerceixen els clubs de base -el que irremeiablement conduirà
a la desaparició de molts d'ells o, en el millor dels casos, els
abocarà a l'empobriment. L’efecte immediat de tot això
significarà una limitació per a una part important de la població
d’exercir el seu dret a l'esport en condicions d'igualtat.

Article únic
Modificació de la disposició addicional setzena de la Llei
14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la
seva internacionalització
La disposició addicional setzena de la Llei 14/2013, de 27 de
setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització, queda modificada en els següents termes:
“1. En el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor
d'aquesta norma, el Consell Superior d'Esports i les
comunitats autònomes, amb participació de les federacions
esportives nacionals i autonòmiques, i el teixit associatiu del
sector, acordaran un pla de suport econòmic i de millora de
l’esport base, en la prestació de tot tipus de serveis esportius
que desenvolupen els clubs i les entitats esportives sense
ànim de lucre.
2. Aquest pla de suport econòmic i millora de l’esport base
contindrà i proposarà les alternatives necessàries per regular
convenientment i d'acord amb la legalitat vigent en l'àmbit
laboral i les peculiaritats de cada modalitat esportiva, les
activitats remunerades que es realitzen en el si dels clubs i
de les entitats esportives; així com les mesures oportunes per
assegurar el manteniment de la consolidada xarxa de
voluntariat en l'esport, que realitza una labor altruista, i que
la compensació econòmica que rep per les despeses que li
ocasiona l'activitat desenvolupada de cap manera no es pot
considerar com a salari.
3. Establert aquest pla, es desenvoluparà la normativa de
Seguretat Social a l'efecte que les quantitats pagades en
compensació per les despeses en què incorrin els voluntaris
en els clubs de base no tinguin la consideració de salari. A
aquests efectes, la normativa de Seguretat Social
determinarà les quantitats màximes que puguin percebre els
voluntaris i aquelles a les quals es pugui adjudicar una
presumpció de ser pagaments no salarials, excepte prova en
contrari. Així mateix, es dirigiran a la Inspecció de Treball
i Seguretat Social les oportunes instruccions perquè en les
seves actuacions apliquin aquests criteris.
4. El Govern analitzarà els canvis normatius en matèria
fiscal -impost de societats i IVA- necessaris per trobar
l'equilibri entre el compliment de les obligacions fiscals de
les entitats esportives de base i les característiques d'entitats
gestionades en molts casos amb pocs recursos i treball
voluntari.”
Disposició transitòria única
Règim transitori
Fins al moment en què s'aprovin les mesures contemplades
en la present llei queda en suspens el pla d'inspeccions massives
a l'esport base que portin causa de la normativa modificada
mitjançant l'article 1 d'aquesta llei.
Disposició derogatòria única
Queden derogades les disposicions d'igual o inferior rang
que s'oposin a l'establert en la present llei.
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La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Disposició final única
Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
en el Boletín Oficial del Estado.
A la seu del Parlament, a 26 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES
DE MOCIONS
Ordre de Publicació
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, procedí a debatre el text de la Moció RGE
núm. 2989/15, relativa a taxa de protecció per l'atur a les Illes
Balears, amb l'esmena presentada pel Grup Parlamentari
Popular, RGE núm. 3115/15, i quedà aprovada la següent:

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 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 20 de març de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

RESOLUCIÓ
Ordre de Publicació

A)
"El Parlament de les Illes Balears es compromet a continuar
treballant perquè la competitivitat de la nostra economia es
fonamenti en la inversió productiva, la creació d'una ocupació
de qualitat, la formació, la innovació i la igualtat d'oportunitats."
A la seu del Parlament, 25 de març de 2015.
La secretària primera:
Eulàlia Esperança Llufriu i Esteva.
La presidenta:
Margalida Durán i Cladera.

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 20 de març 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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.2. TEXTOS DEBATUTS
1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
C)

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm. 632/15, del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a política general en
matèria de prestacions socials.
Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzmán.
La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera de Família i Serveis Socials, Sandra Fernández i
Herranz.
Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Conxa Obrador
i Sandra Fernández.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, 24 de març de 2015.

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 3024/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Margalida Serra i Cabanellas, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a defensa dels drets dels
consumidors. (BOPIB núm. 101, de 20 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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

12664

BOPIB núm. 194 - 10 d'abril de 2015
Ordre de Publicació

D)

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

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 20 de març de
2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 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 24
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 3042/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, del Grup Parlamentari
Socialista, relativa a transparència i bon govern. (BOPIB núm.
101, de 20 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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 3035/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari
MÉS, relativa a balanç d'educació. (BOPIB núm. 101, de 20 de
març de 2015).

Ordre de Publicació
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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 20 de març de 2015).
La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.

Ordre de Publicació
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 3038/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a compra del Rocamar. (BOPIB
núm. 101, de 20 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 24 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 24
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 3039/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Cristina Rita i Larrucea, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a concentració de la comunitat
educativa. (BOPIB núm. 101, de 20 de març de 2015).

Ordre de Publicació
J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
101, de 20 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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació
K)

N)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
101, de 20 de març de 2015).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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.
(BOPIB núm. 101, de 20 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.

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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
O)
L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 3036/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a llegat en atenció sanitària.
(BOPIB núm. 101, de 20 de març de 2015).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 20 de
març de 2015).

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

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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

M)

P)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm. 101, de 20 de març de 2015).

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta 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. (BOPIB núm.
101, de 20 de març de 2015).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Hisenda i Pressuposts.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Economia i Competitivitat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

Ordre de Publicació

Q)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 3034/15, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a balanç de la legislatura. (BOPIB
núm. 101, de 20 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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
No-aprovació del Projecte de llei RGE núm. 9294/14, de
modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, a la votació conjunta del projecte de llei
esmentat (publicat al BOPIB núm. 169, de 17 d'octubre de
2014), en aplicació de l'article 41.4 de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears, no s'obtingué la majoria qualificada de dos
terços i, en conseqüència no quedà aprovat el Projecte de llei
de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral
de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

R)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, debaté la Pregunta RGE núm. 3040/15, de
l'Hble. Sra. Diputada Francesca L. Armengol i Socías, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a president i proximitat
ciutadana. (BOPIB núm. 101, de 20 de març de 2015).

Ordre de Publicació
B)

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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

Procediment directe i en 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.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, s'aprovà per assentiment 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 de 2015), es tramitàs pel procediment
directe i en lectura única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

1.3.3. MOCIONS
Ordre de Publicació
A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24
de març de 2015, rebutjà els Punts 1, 2 i 4 a 7 de la Moció RGE
núm. 2989/15, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a taxa
de protecció per l'atur a les Illes Balears.(BOPIB núm. 191, de
20 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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Procediment directe i en lectura única per a la Proposició
de llei RGE núm. 2547/15, de modificació de la Llei 14/2003,
de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva
internacionalització.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, s'aprovà per assentiment 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 6 de març de 2015), es tramitàs pel
procediment directe i en lectura única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació

2. COMISSIONS PARLAMENT

D)

2.2. TEXTOS DEBATUTS

Procediment directe i en 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.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, s'aprovà per assentiment que la proposta
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari MÉS (publicada
al BOPIB núm. 82, de 18 de març de 2013), es tramitàs pel
procediment directe i en lectura única.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES
FORMULADES EN COMISSIÓ
Ordre de Publicació
A)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 549/15 i 550/15, de l'Hble. Sr. Diputat
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
inconstitucionalitat de la Llei de comerç (I i II). (BOPIB núm.
184, de 30 de gener de 2015).
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 27 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

E)
Comunicació al Ple de la designació de les persones que
han de defensar al Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de suport als emprenedors i la seva internacionalització.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, la Presidència de la cambra comunicà la
designació feta per la Mesa d'acord amb la Junta de Portaveus,
en sessió conjunta del mateix dia, conformement amb l'establert
a l'article 186 del Reglament de la cambra, per a la defensa al
Congrés dels Diputat de la proposició de llei esmentada de les
següents persones:
- Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular.
- Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista.
- Sr. Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS.

Ordre de Publicació
B)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 551/15 i 552/15, de l'Hble. Sr. Diputat
Marc Pons i Pons, del Grup Parlamentari Socialista, relatives a
inconstitucionalitat de la Llei d'ordenació minera (I i II).
(BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
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 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 27 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
F)
Aprovació de l'Informe sobre el compliment del pressupost
del Parlament de les Illes Balears per a l'exercici 2014.
En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
24 de març de 2015, s'aprovà, per 46 vots a favor, cap en contra
i 6 abstencions, l'informe esmentat.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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Ordre de Publicació
C)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de març de 2015, debaté la Pregunta RGE
núm. 553/15, de l'Hble. Sr. Diputat Marc Pons i Pons, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a inconstitucionalitat de lleis
aprovades. (BOPIB núm. 184, de 30 de gener 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 27 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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gener 2015: 12
Ordre de Publicació
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

D)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 592/15 a 595/15, de l'Hble. Sra. Diputada
Joana Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a recursos econòmics en polítiques actives d'ocupació
(I a IV). (BOPIB núm. 184, de 30 de gener de 2015).
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 27 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
E)
La Comissió d'Economia del Parlament de les Illes Balears,
en sessió de dia 27 de març de 2015, debaté conjuntament les
Preguntes RGE núm. 673/15 a 678/15, de l'Hble. Sra. Diputada
Maria Pilar Sansó i Fuster, del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a paralització del projecte del nou casino de Palma, a
resposta al sector del joc, a resposta a les persones que cercaven
feina al casino, a execució d'obres sense llicència i a pròrroga al
casino del Teatre Balear per obrir. (BOPIB núm. 184, de 30 de
gener de 2015).
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 27 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
A la Pregunta RGE núm. 940/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a detecció
de càncer de mama desembre 2014 i gener 2015. (BOPIB núm.
186, de 13 de febrer de 2015).
Quantes demandes de realització de mamografies lligades
al programa de detecció precoç del càncer de mama s'han
realitzat els mesos de desembre de 2014 i gener de 2015?
El mes de desembre de 2014 s'han planificat 2.266 cites dins
el programa de detecció precoç del càncer de mama i han
assistit 1.638 dones a fer-se la mamografia.
El mes de gener de 2015 s'han planificat 3.325 cites dins el
programa de detecció precoç del càncer de mama i han assistit
2.288 dones a fer-se la mamografia.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
C)
A la Pregunta RGE núm. 1036/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda del
president de 21 de juliol de 2014. (BOPIB núm. 186, de 13 de
febrer de 2015).
Quina va ser l'agenda oficial del president del Govern dia
21 de juliol de 2014?
Us adjuntam còpia de l'agenda oficial del president del
Govern de les Illes Balears corresponent a dia 21 de juliol de
2014. A més, el president va assistir a Madrid per a una
ponència que va tenir lloc a la Universitat Complutense dins el
marc dels Cursos d'estiu 2014.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

Palma, 5 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES
Ordre de Publicació
A)
A la Pregunta RGE núm. 939/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a IVE
desembre 2014 i gener 2015.(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer
de 2015).

La còpia esmentada a la resposta es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
D)

Quantes IVE s'han realitzat a la sanitat pública durant els
mesos de desembre de 2014 i gener de 2015? Quantes a les
clíniques autoritzades?

A la Pregunta RGE núm. 1037/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a agenda del
president de 24 de juliol de 2014. (BOPIB núm. 186, de 13 de
febrer de 2015).

IVE centres públics (Ibsalut)
desembre 2014: 134
gener 2015: 140

Quina va ser l'agenda oficial del president del Govern dia
24 de juliol de 2014?

IVE centres privats (abonats per Ibsalut)
desembre 2014: 12

Us adjuntam còpia de l'agenda oficial del president del
Govern de les Illes Balears corresponent a dia 24 de juliol de
2014.
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Palma, 5 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
La còpia esmentada a la resposta es pot consultar a la web
GTP.

Ordre de Publicació
E)
A la Pregunta RGE núm. 1064/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 186, de 13 de
febrer de 2015).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries superiors a
500i de l'EPRTVIB des del principi de legislatura fins el dia
de resposta a aquesta solAlicitud?
Consultat el departament corresponent, s'informa que no hi
ha cap despesa protocolAlària superior a 500i.
Santa Ponça, 19 de febrer de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.

Ordre de Publicació
F)

Ordre de Publicació
H)
A la Pregunta RGE núm. 1171/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 186, de 13 de
febrer de 2015).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Conselleria de Salut.
Relació dels BOIB en els quals es publica la relació de
convenis de colAlaboració (trimestralment) subscrits per la
Conselleria de Salut des de l'1 de gener de 2013:
1. BOIB núm. 86, de 18 de juny de 2013 (fascicle 140-Secc. V,
pàg. 27892)
2. BOIB núm. 131, de 21 de setembre de 2013 (fascicle 225,
Secc. III, pàg. 44833 i 44834)
3. BOIB núm. 16, d'1 de febrer de 2014 (fascicle 16, Secc. V,
pàg. 3172 a 3174)
4. BOIB núm. 71, de 24 de maig de 2014 (fascicle 118, Secc.
V, pàg. 23537)
5. BOIB núm. 72, de 27 de maig de 2014 (fascicle 119, Secc.
V, pàg. 23798)
6. BOIB núm. 133, de 2 d'octubre de 2014 (fascicle 221, Secc.
V, pàg. 44043 i 44044)
7. BOIB núm. 16, de 31 de gener de 2015 (fascicle 22, Secc.
V, pàg. 4262 i 4263)

A la Pregunta RGE núm. 1114/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries publicades de l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 186, de
13 de febrer de 2015).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries han estat
publicades a la web per l'EPRTVIB des del principi de
legislatura fins el dia de resposta a aquesta solAlicitud?
A la seva pregunta 1064/15 demana relació de despeses
protocolAlàries superior a 500i, i la resposta és que no h'hi ha
cap, si no n'hi ha cap, no s'ha publicat a la web.
Santa Ponça, 19 de febrer de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.

Ordre de Publicació
G)
A les Preguntes RGE núm. 1165/15, 1173/15, 1194/15,
1213/15 i 1231/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni
J. Diéguez i Seguí, relatives a convenis signats per la
Conselleria d'Administracions Públiques, per la
Vicepresidència i Conselleria de Presidència, per la Fundació
de l'Esport Balear i per Gestió d'Emergències de les Illes
Balears, SAU; i a motivació per a la utilització de la figura del
conveni en els convenis signats per la Fundació per a l'esport
balear. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Atesa l'extensió de les respostes, aquestes es poden
consultar a la web GTP.
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
I)
A la Pregunta RGE núm. 1172/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm.
186, de 13 de febrer de 2015).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Conselleria de Turisme i Esports.
Són els següents:
8. Protocol entre la Conselleria de Turisme i Esports, el
Consell de Mallorca i l’Agència del Turisme de les Illes
Balears, per establir la metodologia de colAlaboració que
condueixi a la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits
turístics de l’Illa de Mallorca.16/10/2013
9. Protocol entre la Conselleria de Turisme i Esports, el
Consell d’Eivissa i l’Agència del Turisme de les Illes
Balears, per establir la metodologia de colAlaboració que
condueixi a la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits
turístics de l’Illa d’Eivissa. 22/10/2013
10.
Protocolo general de colaboración entre la Comunidad
Autónoma de las Illes Balears y el Estado de Querétaro
en materia de promoción turística. 22/01/2014
11.
Conveni de colAlaboració entre les Conselleries
d’Administracions Públiques, d’Hisenda i Pressuposts i
de Turisme i Esports, l’Ibavi i l’Ajuntament de Palma de
Mallorca per valorar i establir els instruments de
compensació de costs de la capitalitat de Palma de
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

BOPIB núm. 194 - 10 d'abril de 2015
Mallorca, derivades de l’article 142 a) de la Llei
23/2006, de 20 de desembre , de capitalitat de Palma de
Mallorca, corresponents als anys 2011, 2012 i 2013.
(16/04/2014)
Convenio de Colaboración entre el ministerio de
Industria, Energía y Turismo (Secretaria de Estado de
Turismo) y la Consejería de Turismo y Deportes de les
Illes Balears en materia de Calidad Turística. 15/07/2014
Acord de colAlaboració entre la Conselleria de Turisme
i Esports del Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Menorca en matèria de forment de l’esport a
l’illa de Menorca. 27/08/2014
Acord de colAlaboració entre la Conselleria de Turisme
i Esports del Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular d’Eivissa en matèria de forment de l’esport a
l’illa d’Eivissa. 23/9/2014
Acord de colAlaboració entre la Conselleria de Turisme
i Esports del Govern de les Illes Balears i el Consell
Insular de Formentera en matèria de forment de l’esport
a l’illa de Formentera.
Addenda del Conveni de colAlaboració, de 23 de
desembre de 2010, subscrit per l’Institut de Turisme
d’Espanya (TURESPAÑA) i la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears, per al finançament de diverses
infraestructures turístiques. (02/10/2014).
Convenio Marco de Colaboración entre la Agencia
Española de Protección de la Salud en el Deprote
(AEPSAD) y la Consejería de Turismo y Deportes de la
Comunidad Autónoma de las Illes Balears para la
Promoción de la Salud en el Deporte. (22/01/2015)
Protocol entre la Conselleria de Turisme i Esports, el
Consell de Menorca i l’Agència del Turisme de les Illes
Balears, per establir la metodologia de colAlaboració que
condueixi a la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits
turístics de l’Illa de Menorca (24/02/2015).

Palma, 2 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

22.

23.

24.

25.

locals destinats a oficina d’informació turística i escola
de vela i del manteniment de les zones enjardinades de
la zona de servei del port de Cala Bona.
Conveni de colAlaboració entre Ports de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Pollença per a l’ordenació i gestió de
l’estacionament tarifat amb horari limitat i manteniment
de les zones enjardinades en la zona del servei del port
de Pollença.
Conveni de colAlaboració entre Ports de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Sóller per a l’ordenació i gestió de
l’estacionament tarifat amb horari limitat, la cessió de
dos locals destinats a oficina d’informació turística i el
manteniment de les zones enjardinades en la zona del
servei del port de Sóller.
Conveni de colAlaboració entre Ports de les Illes Balears
i el Consorci Públic per al disseny, construcció,
equipament i explotació del sistema d’observació coster
de les Illes Balears, per l’intercanvi de dades i la
colAlaboració en el desenvolupament de sistemes
d’oceanografia operacional.
Conveni de colAlaboració entre Ports de les Illes Balears
i el Conseller de Menorca en matèria de prevenció,
extinció d’incendis, salvament i protecció civil.
Santa Ponça, 27 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
K)
A la Pregunta RGE núm. 1188/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes
Balears.

Ordre de Publicació
J)
A la Pregunta RGE núm. 1183/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 186, de 13
de febrer de 2015).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Ports de les Illes Balears.

Són els següents:
Conveni de colAlaboració entre Ports de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Manacor per al control del trànsit i
gestió de l’estacionament tarifat amb horari limitat en la
zona de servei del port de Portocristo.
20.
Conveni de colAlaboració entre Ports de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany per habilitar
un carril de bicicletes al passeig marítim de Sant Antoni
de Portmany.
21.
Conveni de colAlaboració entre Ports de les Illes Balears
i l’Ajuntament de Son Servera per a la cessió de dos

Tot seguit es relacionen els convenis de colAlaboració
signats:
26.
Agroilla S.A.T. (BOIB núm 5, 11-01-2014)
27.
Fundació DTI-Donation Transplantation Institute.
(BOIB núm 5, 11-01-2014).
28.
Fundació DTI-Donation Transplantation Institute.
(BOIB núm 70, 22-05-2014).
29.
Banc de sang de Catalunya (BOIB núm. 124,
13-09-2014).
30.
Servei de Salut de les Illes Balears. (BOIB núm. 12,
24-01-2015).
31.
Servicio Ferroviario de Mallorca registre de convenis i
acords núm. 605 (23.01.2015).

19.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

BOPIB núm. 194 - 10 d'abril de 2015
Ordre de Publicació
L)
A la Pregunta RGE núm. 1191/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de
2015).

42.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes
Balears Ramon Llull.
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pràctiques acadèmiques externes curriculars per a
estudiants d’estudis oficials de postgrau en les
instalAlacions de la Fundació d’Investigació Sanitària de
les Illes Balears Ramon Llull.
Conveni de colAlaboració entre la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de
la supervisió in situ a l’estabulari de l’IdISPa.
El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Tot seguit es relacionen els convenis subscrits per la
Conselleria de Salut des de l’1 de gener de 2013:
32.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte y el Organismo Fundación
de Investigación Sanitaria de les Illes Balears (FISIB),
para la gestión de programas de ayudas en el marco del
estatuto del personal investigador en formación.
33.
Conveni de colAlaboració entre la Universitat de les Illes
Balears i la Fundació d’Investigació Sanitària de les Illes
Balears per al finançament del Màster Universitari de
Ciències Mèdiques i de la Salut.
34.
Conveni per a la realització de pràctiques acadèmiques
externes curriculars dels estudiants de grau.
35.
Convenio específico de colaboración entre el Centro de
Investigación Biomédica en Red de Fisiopatología de la
Obesidad y Nutrición y la FISIB, para la Promoción e
Impulso de la Investigación en Ciencias de la Salud.
36.
Convenio de colaboración científica entre la Fundació de
Investigación Sanitaria de las Illes Balears Ramón Llull,
la Consejería de Salud, El Servicio de Salud de les Illes
Balears para la creación y Desarrollo del Instituto de
Investigación Sanitaria de Palma.
37.
Conveni de colAlaboració entre la Universitat de les Illes
Balears i l’Institut d’Investigació Sanitària de Palma, en
el marc de la recerca biomèdica en malalties
respiratòries i pulmonars.
38.
Conveni de colAlaboració entre la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes curriculars per a
estudiants d’estudis oficials de postgrau en les
instalAlacions de l’Institut d’Investigació Sanitària de
Palma.
39.
Conveni de colAlaboració entre la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramón Llull
i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes curriculars dels
estudiants de grau de Biologia, Bioquímica, Física i
Química a les instalAlacions de l’Institut d’Investigació
Sanitària de Palma.
40.
Conveni de colAlaboració entre la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramón Llull
i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de
pràctiques acadèmiques externes curriculars dels
estudianta de grau de Biologia, Bioquímica, Física i
Química a les instalAlacions de la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon
Llull.
41.
Conveni de colAlaboració entre la Fundació
d’Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull
i la Universitat de les Illes Balears per a la realització de

M)
A la Pregunta RGE núm. 1196/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats per la Fundació Santuari de Lluc. (BOPIB núm. 186,
de 13 de febrer de 2015).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per la Fundació Santuari de Lluc.
La Fundació Santuari de Lluc no té cap conveni de
colAlaboració subscrit des de l'1 de gener de 2013 fins a dia
d'avui, amb l'administració pública o privada.
Palma, 23 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
N)
A la Pregunta RGE núm. 1199/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats pel Consorci Centre Balears Europa. (BOPIB núm.
186, de 13 de febrer de 2015).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits pel Consorci Centre Balears Europa.
Des de l'1 de gener de 2013 fins avui, el CBE no ha signat
cap conveni de colAlaboració ni amb les administracions
públiques ni amb entitats privades.
Palma, 4 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació

52.

A la Pregunta RGE núm. 1201/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats pel Consorci d'infraestructures de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).

53.

O)

Realització de pràctiques professionals no laborals dels
alumnes de l'EHIB.
Realització de pràctiques professionals no laborals dels
alumnes de l'EHIB.
Palma, 27 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits pel Consorci d'infraestructures de les Illes Balears.

Ordre de Publicació
Q)
A la Pregunta RGE núm. 1212/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats pel Consorci Velòdrom Palma Arena. (BOPIB núm.
186, de 13 de febrer de 2015).

No s'ha subscrit cap conveni.
Palma, 6 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

P)

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits pel Consorci Velòdrom Palma Arena.

A la Pregunta RGE núm. 1204/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats pel Consorci Escola d'Hoteleria. (BOPIB núm. 186, de
13 de febrer de 2015).

El Consorci Velòdrom Palma Arena no ha subscrit cap
conveni de colAlaboració des de l'1 de gener de 2013 fins a dia
d'avui amb cap administració pública ni entitat privada.

Ordre de Publicació

Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits pel Consorci Escola d'Hoteleria.
Entitat
Banco Sabadell
FEHM y FCP
Servicios hoteleros del Yucatán
ATB
FEHM
SOIB, Ayuntamiento Capdepera,
FEHM, Cap Vermell hotel
Ningbo University (China)
Associació pastissers i forners
CAEB Restauració
Restauració PIMEM
XY PER SA DE CV

Data
15/07/2013
10/04/2014
01/01/2014
17/01/2014
12/05/2014
30/07/2013
22/05/2013
12/05/2014
12/05/2014
09/05/2014
31/10/2014

Ojtecte:
43.
Donar facilitats financeres als estudiants matriculats a
l'EHIB.
44.
Organització de cursos de formació en RCP amb DEA,
a impartir per l'FCP.
45.
Realització de pràctiques internacionals per a alumnes
de l'EHIB.
46.
ColAlaboració en la formació d'alumnes i altres accions
conjuntes.
47.
Realització de pràctiques curriculars dels estudiants de
DHI de l'EHIB.
48.
Millorar la qualitat del sector turístic de la zona nord-est
de Mallorca a través de la formació.
49.
Intercanvi de professors i estudiants.
50.
Realització de pràctiques professionals no laborals dels
alumnes de l'EHIB.
51.
Realització de pràctiques professionals no laborals dels
alumnes de l'EHIB.

Palma, 20 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
R)
A la Pregunta RGE núm. 1214/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a convenis
signats pel Multimèdia de les Illes Balears, SA. (BOPIB núm.
186, de 13 de febrer de 2015).
Relació dels convenis de colAlaboració subscrits des de l'1
de gener de 2013 fins el dia en què es respongui, tant si és amb
una administració pública com amb una entitat privada,
subscrits per Multimèdia de les Illes Balears, SA.
Els convenis de colAlaboració signats per Multimèdia des de
l’1 de gener del 2013 fins al 26 de febrer de 2015 són els
exposats en el quadre següent, on s’indica l’entitat signant del
conveni, el nom del conveni així com la data de la seva
signatura.
Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany

Acord per a la difusió de canals de
TDT

02/01/2013

Direcció general
d'Innovació i
Desenvolupament
Tecnològic

Conveni d'adhesió a la xarxa digital
de comunicacions mòbils en grup
tancat d'usuaris

05/02/2013

Ajuntament de Mancor
de la Vall

Conveni d'adhesió a la xarxa digital
de comunicacions mòbils en
grup tancat d'usuaris

28/03/2013

Ajuntament d'Andratx

Conveni de colAlaboració per a la
coubicació d'equipament de
telecomunicacions (Puig del Pas
Vermell)

22/04/2013

Consell Insular d'Eivissa

Conveni d'adhesió a la xarxa digital
de comunicacions mòbils en grup
tancat d'usuaris

13/05/2013
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Hospital Universitari
Son Espases

Conveni d'adhesió a la xarxa digital
de comunicacions mòbils en grup
tancat d'usuaris

01/08/2013

Ajuntament de Maria de
la Salut

Conveni d'adhesió a la xarxa digital
de comunicacions mòbils en grup
tancat d'usuaris

02/09/2013

Ajuntament d'Inca

Conveni d'adhesió a la xarxa digital
de comunicacions mòbils en grup
tancat d'usuaris

08/11/2013

Ajuntament d'Estellencs

Conveni d'adhesió a la xarxa digital
de comunicacions mòbils en grup
tancat d'usuaris

18/11/2013

Ajuntament de Selva

Conveni d'adhesió a la xarxa digital
de comunicacions mòbils en grup
tancat d'usuaris

20/12/2013
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Ordre de Publicació

T)

Palma, 4 de març de 2015
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

A la Pregunta RGE núm. 1221/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
per la Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer
de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
de Salut per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixen la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrits des de l'1 de gener de
2013 fins avui que es respon?
Tots els expedients dels convenis als quals es fa referència
són a la vostra disposició a la Conselleria de Salut.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
S)
A la Pregunta RGE núm. 1215/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
per la Conselleria d'Administracions Públiques. (BOPIB núm.
186, de 13 de febrer de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
d'Administracions Públiques per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixen la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrits
des de l'1 de gener de 2013 fins avui que es respon?
D'acord amb la normativa vigent aplicable en matèria de
convenis de colAlaboració (Llei 3/2003, de 26 de març, de règim
jurídic de l'Administració de la CAIB), els directors generals
han impulsat la formalització d'aquest tipus d'instrument jurídic
d'acord amb el procediment legalment establert, en totes i
cadascuna de les seves fases de control (de legalitat i
d'oportunitat) tenint en compte, en tot cas, l'àmbit d'exclusió
establert al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre,
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector
públic, i del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel
qual s'aprova el text refíos de la Llei de subvencions.
Així, la Conselleria d'Administracions Públiques, a proposta
de cada director general competent per raó de la matèria i atesos
els objectius i les finalitats que es pretenen aconseguir, ha
subscrit convenis de colAlaboració d'acord amb allò que disposa
la normativa vigent en aquesta matèria així com la comunicació
de la Intervenció General de la CAIB de 15 d'abril de 2009,
referent a la fiscalització de convenis de colAlaboració amb
entitats públiques.
El conseller d'Administracions Públiques:
José Manuel Lafuente i Mir.

Ordre de Publicació
U)
A la Pregunta RGE núm. 1222/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
per la Conselleria de Turisme i Esports. (BOPIB núm. 186, de
13 de febrer de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Conselleria
de Turisme i Esports per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixen la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrits
des de l'1 de gener de 2013 fins avui que es respon?
Són els següents:
1. Protocol PIAT Mallorca: És un instrument de colAlaboració
entre diverses administracions amb competències turístiques
concurrents, l’objecte de la qual és poder licitar i adjudicar,
segons les normes aplicables de contractació del sector públic,
la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de
Mallorca (PIAT).
2. Protocol PIAT Eivissa: És un instrument de colAlaboració
entre diverses administracions amb competències turístiques
concurrents, l’objecte de la qual és poder licitar i adjudicar,
segons les normes aplicables de contractació del sector públic,
la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de Eivissa
(PIAT).
3. Protocol PIAT Menorca: És un instrument de colAlaboració
entre diverses administracions amb competències turístiques
concurrents, l’objecte de la qual és poder licitar i adjudicar,
segons les normes aplicables de contractació del sector públic,
la redacció del Pla d’Intervenció en Àmbits Turístics de
Menorca (PIAT).
4. Protocol general de colAlaboració amb l’Estat de Querétaro
(Mèxic): És un instrument de colAlaboració en matèria de
promoció turística que no té cost econòmic per a la CAIB.
5. Conveni de Capitalitat: És un conveni signat entre diverses
Administracions Públiques amb l’objecte d’establir instruments
de compensació econòmica derivats dels costs de capitalitat de
Palma de Mallorca.
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6. Conveni amb Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme amb la
Conselleria de Turisme i Esports de les Illes Balears: És un
instrument de colAlaboració en matèria de qualitat turística que
no té cost econòmic per a la CAIB, únicament s’instrumenta una
colAlaboració per promocionar i fomentar la implantació de
sistemes de qualitat turística en el sector.
7. Acords de colAlaboració entre la Conselleria de Turisme i
Esports i els consells de Menorca, Eivissa i Formentera, en
matèria de foment de l’esport en els seus respectius àmbits
insulars: Els 3 acords de colAlaboració estableixen un marc
general i una metodologia per al desenvolupament d’una
colAlaboració en una àrea d’interrelació competencial (foment de
l’esport), i que, un cop signats, s’haurà de concretar la
instrumentalització de les diverses actuacions que es duguin a
terme.
8. Addenda del conveni de colAlaboració amb TURESPAÑA,
per al finançament de diverses infraestructures turístiques: És
l’addenda d’un conveni ja signat el 2010 entre la Conselleria de
Turisme i Esports i l’Administració de l’Estat (Turespaña), i és
una modificació de les actuacions acordades el 2010, les quals
són finançades per TURESPAÑA, i deriven de la DT 9a de
l’Estatut d’Autonomia (inversions per compensar la insularitat).
9. Conveni Marc de ColAlaboració amb l’Agència Espanyola de
Protecció de la salut en l’esport: Instrument de colAlaboració que
no preveu aportacions econòmiques per cap de les parts,
estableix un entorn de referència per futures actuacions de
suport a la protecció de la salut en l’àmbit de l’activitat
esportiva.
Palma, 6 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
V)
A la Pregunta RGE núm. 1225/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
per la Fundació Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears per a la utilització
de la figura del conveni de colAlaboració i les raons que
impedeixen la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració que
s'hagin subscrits des de l'1 de gener de 2013 fins avui que es
respon?
Tots els expedients dels convenis als quals es fa referència
són a la vostra disposició a la Fundació Banc de Sang i Teixits
de les Illes Balears.
El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
X)
A la Pregunta RGE núm. 1228/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
per la Fundació d'Investigació Sanitària de les Illes Balears
Ramon Llull. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part de la Fundació
d'Investigació Sanitària de les Illes Balears Ramon Llull per a
la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les
raons que impedeixen la concurrència de l'oferta i excloguin
la subscripció d'un contracte administratiu o la concessió
d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració
que s'hagin subscrits des de l'1 de gener de 2013 fins avui que
es respon?
Tots els expedients dels convenis als quals es fa referència
són a la vostra disposició a la Fundació d'Investigació Sanitària
de les Illes Balears Ramon Llull.
El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
Y)
A la Pregunta RGE núm. 1238/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
pel Consorci d'Infraestructures de les Illes Balears. (BOPIB
núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part del Consorci
d'Infraestructures de les Illes Balears per a la utilització de la
figura del conveni de colAlaboració i les raons que impedeixen
la concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrits
des de l'1 de gener de 2013 fins avui que es respon?
El Consorci d'Infraestructures és un ens sense activitat i, per
tant, no ha signat convenis en aquestes dates.
Palma, 2 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.
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Ordre de Publicació
Z)
A la Pregunta RGE núm. 1241/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
pel Consorci Escola d'Hoteleria. (BOPIB núm. 186, de 13 de
febrer de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part del Consorci
Escola d'Hoteleria per a la utilització de la figura del conveni
de colAlaboració i les raons que impedeixen la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrits des de l'1 de gener de
2013 fins avui que es respon?
La utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les
raons que impedeixin la concurrència de l'oferta i excloguin la
subscripció d'un contracte administratiu o la concessió d'una
subvenció són les següents:
• Signats amb institucions com FEHM, CAEB o PIMEN, com
a representants del sector empresarial, per facilitar les
pràctiques professionals no remunerades i no laborals dels
nostres alumnes i, per tant, ajuden al consorci a complir els
seus objectius.
• Signats amb altres empreses estrangeres per pràctiques
específiques dels alumnes.
• Signats amb entitat bancària per facilitar l'abonament de la
matrícula als nostres alumnes.
• Signats amb el SOIB i l'Ajuntament de Capdepera per
realitzar formació ocupacional al municipi.
• No tenen contingut econòmic de despesa per al consorci,
responen als objectius estatutaris del consorci, no són
exclusius i ja s'havien fet convenis pràcticament idèntics a
les anteriors legislatures per aquestes mateixes raons.
Palma, 2 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.
Ordre de Publicació
AA)
A la Pregunta RGE núm. 1249/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
pel Consorci Velòdrom Palma Arena. (BOPIB núm. 186, de 13
de febrer de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part del Consorci
Velòdrom Palma Arena per a la utilització de la figura del
conveni de colAlaboració i les raons que impedeixen la
concurrència de l'oferta i excloguin la subscripció d'un
contracte administratiu o la concessió d'una subvenció, per a
cadascun dels convenis de colAlaboració que s'hagin subscrits
des de l'1 de gener de 2013 fins avui que es respon?
El Consorci Velòdrom Palma Arena no ha subscrit cap
conveni de colAlaboració des de l'1 de gener de 2013 fins a data
d'avui amb cap administració pública no entitat privada.
Palma, 2 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.
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Ordre de Publicació
AB)
A les Preguntes RGE núm. 1251/15, 1263/15, 1364/15 i
1365/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat Antoni J. Diéguez
i Seguí, relatives a motivació de la utilització de la figura del
conveni en els convenis signats per l'Agència de Turisme de les
Illes Balears i per Gestió d'Emergències de les Illes Balears,
SAU, i a línies d'ajudes o subvencions de la Conselleria de
Turisme i de la Vicepresidència i Conselleria de Presidència.
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
A causa de l'extensió, les respostes es poden consultar a la
web GTP.

Ordre de Publicació
AC)
A la Pregunta RGE núm. 1252/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
per l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part de l'EPRTVIB per
a la utilització de la figura del conveni de colAlaboració i les
raons que impedeixen la concurrència de l'oferta i excloguin
la subscripció d'un contracte administratiu o la concessió
d'una subvenció, per a cadascun dels convenis de colAlaboració
que s'hagin subscrits des de l'1 de gener de 2013 fins avui que
es respon?
L'objecte dels convenis subscrits per l'EPRTVIB no pot
enquadrar-se en cap de les prestacions típiques dels contractes
regulats pel text refós de la Llei de contractes del sector públic,
en conseqüència, en no estar comprès a l'àmbit del TRLCSP, la
figura del conveni de colAlaboració és la jurídicament més
apropiada.
Santa Ponça, 19 de febrer de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.
Ordre de Publicació
AD)
A la Pregunta RGE núm. 1259/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a motivació de
la utilització de la figura del conveni en els convenis signats
per Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 186, de 13 de
febrer de 2015).
Quina motivació es va utilitzar per part de Ports de les Illes
Balears per a la utilització de la figura del conveni de
colAlaboració i les raons que impedeixen la concurrència de
l'oferta i excloguin la subscripció d'un contracte administratiu
o la concessió d'una subvenció, per a cadascun dels convenis
de colAlaboració que s'hagin subscrits des de l'1 de gener de
2013 fins avui que es respon?
Estan subscrits amb ajuntaments i administracions públiques
i són gratuïts.
Palma, 6 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.
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Ordre de Publicació
AE)
A la Pregunta RGE núm. 1307/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria d'Administracions Públiques.
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Relació de les subvencions concedides per la Conselleria
d'Administracions Públiques sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de
l'1 de gener de 2013.
Les subvencions que consten al sistema comptable
SICODE-SAP són les següents:
• Subvenció amb assignació nominativa a la FELIB per a
l'exercici 2013 per import de 200.000 euros.
• Subvenció nominativa amb assignació nominativa a la
FELIB per a l'exercici 2014 per import de 200.000 euros.
• Subvenció a la Fundació Universitat Empresa per a la
impartició d'un curs de postgrau d'experts en Dret Civil
Balear per a jutges o magistrats, per import de 10.375 euros.
Aquesta subvenció deriva del conveni de colAlaboració entre
el Consell General del Poder Judicial, la Conselleria
d'Administracions Públiques, la Universitat de les Illes
Balears i la Fundació Universitat Empresa en matèria de
formació sobre dret civil balear.

Consultat el departament corresponent, se'ns informa que
des de l'any 2011 fins l'any 2014 no s'ha concedit cap subvenció
per l'EPRTVIB sense promoure la publicitat i la concurrència
d'acord amb la normativa bàsica estatal en matèria de
subvencions i la normativa autonòmica.
Santa Ponça, 19 de febrer de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma. Codony Oliver.

Ordre de Publicació
AH)
A la Pregunta RGE núm. 1317/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per Ports de les Illes Balears. (BOPIB núm. 186, de
13 de febrer de 2015).
Relació de les subvencions concedides per Ports de les Illes
Balears sense promoure la publicitat i la concurrència, d'acord
amb la normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent, des de l'1 de gener de 2013.
Ports de les Illes Balears no ha concedit cap subvenció des
de l'1 de gener de 2013.
Palma, 20 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

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

Ordre de Publicació
Ordre de Publicació
AF)
A la Pregunta RGE núm. 1309/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'Agència del Turisme de les Illes Balears.
(BOPIB núm. 186, de 13 de febrer de 2015).
Relació de les subvencions concedides per l'Agència del
Turisme de les Illes Balears sense promoure la publicitat i la
concurrència, d'acord amb la normativa bàsica estatal de
subvencions i la normativa autonòmica corresponent, des de
l'1 de gener de 2013.
No hi ha subvencions concedides per ATB sense promoure
la publicitat i la concurrència. Les subvencions d'ATB es fan
mitjançant convocatòria pública al BOIB.
Palma, 6 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AG)
A la Pregunta RGE núm. 1310/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per l'EPRTVIB. (BOPIB núm. 186, de 13 de febrer
de 2015).
Relació de les subvencions concedides per l'EPRTVIB sense
promoure la publicitat i la concurrència, d'acord amb la
normativa bàsica estatal de subvencions i la normativa
autonòmica corresponent, des de l'1 de gener de 2013.

AI)
A la Pregunta RGE núm. 1363/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a línies d'ajudes
o subvencions de la Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 186, de
13 de febrer de 2015).
Relació actualitzada de les línies d’ajudes o subvencions
que s’hagin convocat o s’hagin de convocar durant l’exercici
pressupostari del 2014 per la Conselleria de Salut, amb
indicació dels imports que es destinen, l’objectiu o la finalitat
i la descripció dels possibles beneficiaris.
Durant l'exercici pressupostari de 2014 no s'ha convocat ni
s'ha de convocar cap línia d'ajuda o subvenció per part d'aquesta
conselleria.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AJ)
A la Pregunta RGE núm. 1371/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a subvencions
concedides per la Conselleria de Salut. (BOPIB núm. 186, de
13 de febrer de 2015).
Relació actualitzada de les línies d’ajudes o subvencions
que s’hagin convocat o s’hagin de convocar durant l’exercici
pressupostari del 2014 per la Conselleria de Salut, amb
indicació dels imports que es destinen, l’objectiu o la finalitat
i la descripció dels possibles beneficiaris.
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Any 2013:
Associació balear d'esclerosi múltiple
20.680,00 euros
Neurorehabilitació integral
Associació d'ajuda a l'acompanyant
15.306,47 euros
Atenció famílies trasllats
Médicos del mundo
71.100,00 euros
Sayde 2013
Cruz Roja Española
149.400,00 euros
Metabus 2013
Any 2014:
Associació balear d'esclerosi múltiple
50.000,00 euros
Neurorehabilitació integral
Associació balear de fibrosi quística
17.000,00 euros
Programa fisioteràpia nins i joves
Associació d'ajuda a l'acompanyant
9.500,00 euros
Atenció famílies trasllats
Médicos del mundo
71.100,00 euros
Sayde 2014
ColAlegi oficial de metges de Balears
18.000,00 euros
PAIME 2014
Cruz Roja Española
149.400,00 euros
Metabus 2014
Médicos del mundo
31.320,00 euros
Inred 2014
El conseller:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AK)
A la Pregunta RGE núm. 1406/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges
realitzats a l'estranger pel Sr. President (I). (BOPIB núm. 186,
de 13 de febrer de 2015).
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr. President
durant l'any 2013.
S'adjunta relació dels viatges a l'estranger del president del
Govern de les Illes Balears realitzats durant l'any 2013.
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06/03/2013

Berlín

Fira turística ITB

19/03/2013

Moscou

Fita turística MITT

16/04/2013
21/05/2013

Estrasburg

Reunions Parlament Europeu

08/06/2013

París

Final Rolang Garros

07/10/2013

BrusselAles

Traspàs cap Delegació espanyola,
assistència al plenari del Comitè de
Regions

14/10/2013

Uruguai, Xile, Argentina

27/11/2013

BrusselAles

Trobada presidents de delegacions
nacionals del Comitè de Regions

04/11/2013

Londres

World Travel Market

17/11/2013

Califòrnia

Actes commemoratius del 300
aniversari del naixement de fra
Juníper Serra i al Fòrum EspanyaEstats Units

Palma, 6 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.

Ordre de Publicació
AL)
A la Pregunta RGE núm. 1407/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a viatges
realitzats a l'estranger pel Sr. President (II). (BOPIB núm. 186,
de 13 de febrer de 2015).
Relació dels viatges a l'estranger efectuats pel Sr. President
durant l'any 2014.
S'adjunta relació dels viatges a l'estranger del president del
Govern de les Illes Balears realitzats durant l'any 2014.
29/01/2014

BrusselAles

Reunió de la Mesa del Comitè de les Regions

04/03/2014

Berlín

Fira Turística ITB

16/03/2014

Moscou

Fira Turística MITT

04/05/2014

Tolosa

Reaspàs Presidència Euroregió PirineusMediterrània de la regió Midi-Pyrénées a les
Illes Balears

15/05/2014

BrusselAles

Comissió de política econòmica i social del
Comitè de Regions

07/06/2014

París

Final Roland Garros

03/11/2014

Londres

World Travel Market

Palma, 6 de març de 2015.
El vicepresident i conseller de Presidència:
Antonio Gómez i Pérez.
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Ordre de Publicació
AM)
A la Pregunta RGE núm. 1455/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'EPRTVIB 2013. (BOPIB núm. 187, de 20
de febrer de 2015).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
l'EPRTVIB de l'any 2013?
Consultats els departaments corresponents, la relació és la
següent:
Import

Text

31,80

Nadal Xocolat calent

33,05

Nadal adorns

29,64

Nadal flors

6,99

Nadal termos xocolatada

2,98

Nadal tassons xocolatada

190,00

Entrades solidàries Associació Handisport

2,00

Entrades solidàries Fisiomèdia

80,00

Entrades solidàries sopar benèfic projecte Toc Toc

60,00
300,00
125,00
59,00
190,00

Flors per naixements o morts (1, 5, 2, 1, 3)

19,50

Invitació inauguració Maremostra

49,90

Invitació assistència jornades periodisme

77,40

Invitació jornada UTECA

42,35

Invitació recepció Dia Festa nacional

6,10

Invitació jornada Club de Mar

140,55
37,20

Invitació Premis Prínceps Astúries

74,20

Visita seu IB3 i dinar directrius

138,60

Dinar cortesia amb l'equip d'esports pel documental Herois del
Mestalla pel seu gran èxit i acolliment

Santa Ponça, 10 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.

Ordre de Publicació
AN)
A la Pregunta RGE núm. 1514/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Antoni J. Diéguez i Seguí, relativa a despeses
protocolAlàries de l'EPRTVIB 2014. (BOPIB núm. 187, de 20
de febrer de 2015).
Quina és la relació de despeses protocolAlàries de
l'EPRTVIB de l'any 2014?
Consultats els departaments corresponents, la relació és la
següent:

Import

Text

-140
-60
-60
-120

Flors per naixements o morts

-11,63
-11,63

Xocolatada Formentera

-32
-22

Xocolatada Nadal

-35,18
-4,4

Invitació 125 Aniversari Teatre Maó

-22,2

Invitació Festival Maremostra

-85,35
-92,5

Invitació Premis Artesania

-121

Invitació llirament Premi Maremostra IB3 MAR BALEAR

-6,5

Invitació transport Clausura Marermostra

Santa Ponça, 10 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.

Ordre de Publicació
AO)
A la Pregunta RGE núm. 1595/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Fina Santiago i Rodríguez, relativa a podologia
al sistema públic de salut (II). (BOPIB núm. 187, de 20 de
febrer de 2015).
Hi ha intenció d'incloure el servei de podologia als
hospitals Can Misses i Mateu Orfila?
Sí, sempre i quan assistencialment es consideri necessari
(està previst incloure la categoria laboral en el Servei de Salut).
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
AP)
A la Pregunta RGE núm. 1629/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a viatges d'equips
federats. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
Per quin motiu els equips esportius federats que han d'anar
a competir fora de l'illa estan obligats a gestionar els seus
viatges amb la mateixa i única agència de viatges?
La Conselleria de Turisme i Esports va convocar la licitació
del contracte de serveis d'una agència de viatges per gestionar
els trasllats dels esportistes, clubs esportius i seleccions
autonòmiques de les federacions esportives de les Illes Balears
per tal de facilitar-los els desplaçaments entre les illes de la
comunitat autònoma per assistir a les competicions oficials dels
diferents calendaris federatius. L'anunci de licitació es va
publicar al BOIB núm. 60, de 3 de maig de 2014. Es va tramitar
de forma ordinària i el procediment va ser obert. El
procediment, els tràmits, les licitacions, l'adjudicació i la
formalització es pot consultar a la plataforma de contractació de
la comunitat autònoma de les Illes Balears.
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Palma, 25 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AQ)
A la Pregunta RGE núm. 1630/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a viatges d'equips
federats (II). (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
Quina és la relació contractual entre el Govern i l'agència
de viatges amb la qual es gestionen tots els bitllets dels equips
esportius federats de les Illes Balears?
Prèvia licitació pública mitjançant concurs obert, dia 14 de
juliol de 2014 es va formalitzar, entre la Conselleria de Turisme
i Esports i l'empresa Viajes Halcón SAU, el contracte de servei
d'una agència de viatges per gestionar els trasllats dels
esportistes, clubs esportius i seleccions autonòmiques de les
federacions esportives de les Illes Balears per facilitar-los els
desplaçaments entre les illes de la comunitat autònoma per
assistir a les competicions oficials dels diferents calendaris
federatius (expedient de contractació 2014/989).
La formalització es va publicar al perfil del contractant el
dia 15 de juliol de 2014 i al BOIB 97 de 19 de juliol.
Aquest contracte de serveis va vinculat a la convocatòria de
subvencions que es va publicar al BOIB 85 de 21 de juny de
2014, mitjançant la resolució del conseller de Turisme i Esports
de 2 de juny de 2014, per la qual es convoquen ajuts en espècie
als esportistes, als clubs esportius i a les seleccions
autonòmiques de les federacions esportives de les Illes per
facilitar-los els desplaçaments entre illes de la comunitat
autònoma per assistir a les competicions oficials dels diferents
calendaris federatius, de tal forma que l'agència adjudicatària
només gestiona els bitllets dels que prèviament obtinguin la
subvenció.
Palma, 25 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AR)
A la Pregunta RGE núm. 1671/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a pantalans a
Portocolom. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
Què ha fet el Govern davant les queixes dels usuaris de les
instalAlacions portuàries de Portocolom, i concretament per la
deixadesa observada als pantalans?
A Ports IB no tenim constància de cap queixa. Encara que
si és veritat que a causa del temporal varen sorgir anomalies a
les instalAlacions, aquestes es varen solucionar en dos dies, amb
la colAlocació d'un pantalà.
Palma, 13 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.
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Ordre de Publicació
AS)
A la Pregunta RGE núm. 1672/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a instalAlacions
portuàries a Portocristo. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de
2015).
Què ha fet el Govern davant les queixes dels usuaris de les
instalAlacions portuàries de Portocristo, davant el seu mal
estat?
A Ports IB no tenim constància de cap queixa.
Palma, 13 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AT)
A la Pregunta RGE núm. 1675/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a volatilitat turística
el 2015. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
Quines mesures prendrà el Govern de la CAIB davant la
previsió d'alta volatilitat recollida a l'informe de conjuntura
turística (Coyuntur) de Turespaña?
Segons les dades de què disposam, no es preveu que el 2015
hi hagi volatilitat turística a les Illes Balears. La previsió és que
es continuï consolidant la tendència de creixement dels tres
darrers anys en tots els mercats, excepte en relació amb el
mercat rus, a causa de la seva situació política.
Palma, 25 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AU)
A la Pregunta RGE núm. 1679/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Parasol (3).
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
Quines passes segueix la Conselleria de Turisme quan un
edifici o instalAlació deixa de tenir un ús turístic i passa a ser
residencial?
Les previstes a la Llei 8/2012, del turisme de les Illes
Balears.
Palma, 25 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AV)
A la Pregunta RGE núm. 1687/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Autoritat
aeroportuària de Balears. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer
de 2015).
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En quin estat es troben les negociacions per constituir
l'Autoritat Aeroportuària de Balears?
Pendent de voluntat estatal.
Palma, 2 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AX)
A la Pregunta RGE núm. 1688/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a Parasol (1).
(BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
Què ha fet la Conselleria de Turisme per evitar situacions
com la viscuda els darrers dies als antics apartaments Parasol
(Santa Ponça)?
Es va donar cobertura jurídica a aquestes situacions amb
l'aprovació de la Llei 8/2012, del turisme de les Illes Balears, i
es va comunicar als ajuntaments la relació d'establiments
turístics donats de baixa definitiva als municipis respectius, sent
qualsevol altra actuació competència dels ajuntaments.
Palma, 25 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AY)
A la Pregunta RGE núm. 1786/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a cicloturisme i
seguretat. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
Davant els nombrosos accidents de trànsit amb els
cicloturistes com a víctimes cada temporada, quines accions,
plans o convenis ha desplegat la Conselleria de Turisme i
Esports en colAlaboració amb altres institucions com el Consell
de Mallorca o els ajuntaments?
La Conselleria de Turisme i Esports, a través de l’ATB,
forma part de la Comissió de Seguretat Vial Ciclista. Formen
part d’aquesta comissió, la Direcció Insular d’Esports del
Consell de Mallorca, la Direcció Insular de Carreteres del
Consell de Mallorca, la Federació de Ciclisme de les Illes
Balears, IB3 Ràdio, l’Institut de Seguretat Pública, la
Conselleria d’Administracions Públiques del Govern de les Illes
Balears, el sector de Tràfic de la Guàrdia Civil, el servei de
Formació i Seguretat Vial de la Direcció General de Tràfic.
En aquesta Comissió de Seguretat Vial Ciclista s’hi han
realitzat una sèrie d’accions, com són:
1. Unitat didàctica de seguretat viària a les escoles.
2. Llibret i DVD informatiu “Guia del ciclista”.
3. Fulletó amb normes de circulació per a ciclistes i turismes,
amb el títol «Per norma, en carretera, segur», del qual s’han
editat uns 50.000 exemplars. Punts de distribució del fulletó
informatiu:
- ISPIB
- Federació de Ciclisme
- Federació Empresarial Hotelera de Mallorca
- Agrupació empresarial de lloguer de vehicles de Balears
- Oficines de turisme de Mallorca

4. Campanya informativa de la seguretat viària dels ciclistes.
5. InstalAlació del nou senyal de trànsit informatiu de la distància
lateral de seguretat entre el vehicle i el ciclista.
6. A part, el Consell de Mallorca ha previst una inversió de 9
milions d’euros en el 2014 en una sèrie d’actuacions per
millorar la seguretat viària, que són:
- IlAluminació túnel Monnàber entre Escorca i Fornalutx
- Tolleric–cap Blanc–sa Ràpita
- Cap de Formentor
- Ma-10 tram de Menut
- Selva–Moscari–Campanet
- Inca–Lloseta
- Campos–Santanyí
- Manacor–Sant Llorenç
- Sineu–Muro
- Tram camí de Conies (Manacor)
Palma, 27 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
AZ)
A les Preguntes RGE núm. 1775/15 a 1782/15, 1784/15,
1787/15 a 1795/15, presentades per l'Hble. Sr. Diputat David
Abril i Hervás, relatives a escala mecànica al Port de Maó, a
habitatges del personal d'Autoritat Portuària (1 a 3), a revisió
de taxes al Club Nàutic de Palma (1 i 2), a justificació del
suport al projecte d'ampliació del Club Nàutic d'El Molinar, a
plantilla de la policia portuària, a cost de l'enllumenat
nadalenc d'Autoritat Portuària, a projectes turístics a fars i
altres instalAlacions portuàries, a representació de la CAIB a
l'Autoritat Portuària, a cànon i taxes d'instalAlacions
portuàries, a dietes d'Autoritat Portuària, a justificació de
l'assessoria jurídica d'Autoritat Portuària, i a concessions
hoteleres al Port de Palma. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer
de 2015).
L'Autoritat Portuària és un ens que no depèn de la CAIB.
Palma, 9 de març de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
BA)
A la Pregunta RGE núm. 1796/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a suport al
cicloturisme. (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
Si es considera que és una modalitat de turisme
desestacionalitzadora i que genera un bon nivell de despesa,
així com se promociona, perquè no es financen projectes de
suport al cicloturisme per part del Consorci de Borsa de places
d’Allotjament?
El Consorci de la Borsa d’Allotjaments Turístics, finança els
següents projectes relacionats amb el producte de cicloturisme:
- Projecte de Millora de la ruta cicloturística Santa EugèniaPollença.
- Ruta cicloturística Badia d’Alcúdia.
- Carril bici des de Calonge al camp de futbol de Cala d’Or.
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- Paviment asfàltic i millora de rutes cicloturístiques en el
terme municipal de Selva.
- Reparació i millora de les rutes cicloturístiques de
Mallorca.
Palma, 27 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
BB)
A la Pregunta RGE núm. 1797/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat David Abril i Hervás, relativa a suport al
cicloturisme (2). (BOPIB núm. 187, de 20 de febrer de 2015).
A part de les accions de promoció, quines accions de suport
al cicloturisme i sobretot de millora de la seguretat dels
cicloturistes i condicionament de les ciclorrutes ha desplegat
la Conselleria de Turisme i Esports durant la legislatura?
(indicau lloc i data dels projectes).
La Conselleria de Turisme i Esports, a través de l’ATB, és
membre de la Comissió de Seguretat Vial Ciclista i ha participat
a les següents comissions: 8 de juliol de 2013, 3 de desembre de
2013, 7 de maig de 2014 i 4 de desembre de 2014. La
Conselleria de Turisme i Esports va presentar el projecte de
“Reparació i millora de les rutes cicloturístiques de Mallorca”
al Consorci de la Borsa d’Allotjaments Turístics per a la seva
aprovació. El Consorci va aprovar el projecte, el qual ha estat
redactat per la Direcció General de Transports i respon a
actuacions dins el municipis de Santa Eugènia i Pollença. Els
àmbits d’actuació nomenats anteriorment, varen ser prioritaris
a la Comissió de Seguretat Vial Ciclista, atenent el mal estat
dels traçats i conseqüentment, pel seu ús dels cicloturistes.
A més el Consorci de la Borsa d'Allotjaments Turístics,
finança els següents projectes relacionats amb el producte de
cicloturisme:
- Projecte de Millora de la ruta cicloturística Santa
Eugènia-Pollença.
- Ruta cicloturística Badia d'Alcúdia.
- Carril bici des de Calonge al camp de fútbol de Cala D'Or.
- Paviment asfàltic i millora de rutes cicloturístiques en el
terme municipal de Selva.
Palma, 27 de febrer de 2015.
El conseller de Turisme i Esports:
Jaime Martínez i Llabrés.

Ordre de Publicació
BC)
A la Pregunta RGE núm. 1848/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 13 de febrer
de 2015. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
Quins són els assumptes d’urgència que s’han introduït al
Consell de Govern de dia 13 de febrer de 2015?
13. Proposta d’acord pel qual es concedeix la Medalla d’Or
de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2015.
14. Proposta d’acord pel qual es concedeix el Premi Ramon
Llull del Govern de les Illes Balears per a l’any 2015.
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15. Proposta d’acord pel qual, amb caràcter excepcional i de
concessió directa, s’ atorga el Premi Ramon Llull del Govern de
les Illes Balears per a l’any 2015.
16. Proposta d’acord pel qual el Consell de Govern autoritza
la Direcció de l’Advocacia de la Comunitat Autònoma per
formalitzar un acord transaccional.
17. Proposta d’acord de manifestació del criteri del Govern
de les Illes Balears respecte de la presa en consideració i la
tramitació de la Proposició de llei de drets i garanties de la
persona en el procés de morir (RGE 1410/2015).
18. Proposta d’acord pel qual es modifica el Pla Estratègic
de Subvencions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
per a l’any 2015.
Palma, 23 de març de 2015.
El vicepresident i conseller:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BD)
A la Pregunta RGE núm. 2151/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a assumptes
d'urgència introduïts al Consell de Govern de dia 20 de febrer
de 2015. (BOPIB núm. 188, de 27 de febrer de 2015).
Quins són els assumptes d’urgència que s’han introduït al
Consell de Govern de dia 20 de febrer de 2015?
21. Proposta d’acord pel qual s’atorga l’autorització prèvia
de l’expedient de despesa corresponent a la convocatòria per
concedir ajuts destinats a mantenir els llocs de treball de
persones amb discapacitat en centres especials d’ocupació per
mitjà del finançament parcial dels seus costs salarials i de
l’adaptació dels llocs de treball i l’eliminació de barreres
arquitectòniques (SUBCO 235/2014).
Palma, 23 de març de 2015.
El vicepresident i conseller:
Antonio Gómez Pérez.

Ordre de Publicació
BE)
A la Pregunta RGE núm. 2261/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores
contractades (I). (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).
Quines productores han estat contractades per IB3
Televisió durant el mes de gener de 2015 indicant per quins
treballs?
Les productores que han estat contractades per IB3 Televisió
durant el mes de gener de 2015 són les següents:
- Tresques Comunicació i Audiovisuals, SL. Programa Cada
Dia.
- Factor Malloquín Carear, SL. Programa Com a ca nostra.
- CBMedia al Cuadrado Producciones Audiovisuales, SL. Total
Esport.
- Ideas y Publicidad de Balears, DL. Programa Món turístic.
Santa Ponça, 26 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.
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Ordre de Publicació
BF)
A la Pregunta RGE núm. 2262/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores
contractades (II). (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).
Quines productores han estat contractades per IB3
Televisió durant el mes de febrer de 2015 indicant per quins
treballs?
Les productores que han estat contractades per IB3 Televisió
durant el mes de febrer de 2015 són les següents:
- Nova Televisió, SA. Programes Una micona més i Serra de
Tramuntana.
- Idò Vídeos, SLU. Programa Gent d'aquí.
- Factor Mallorquín Carear, SL. Programa Anem de marxa.
- Disseny i Desenvolupament, CD. Programes El mite de Sa
Fosca i La gran ruta índia.
- Singular Audiovisual, SL. Programa 3G.
Santa Ponça, 26 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.

Ordre de Publicació
BG)
A la Pregunta RGE núm. 2263/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores
contractades l'agost. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).
Quines productores han estat contractades per IB3
Televisió durant el mes d'agost de 2014 indicant per quins
treballs?
A IB3 Televisió no es varen fer contractacions durant el mes
d'agost de 2014.
Santa Ponça, 26 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.

Ordre de Publicació
BH)
A la Pregunta RGE núm. 2264/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores
contractades (I). (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).
Quines productores han estat contractades per IB3
Televisió durant el mes de desembre de 2014 indicant per quins
treballs?
Les productores que han estat contractades per IB3 Televisió
durant el mes de desembre de 2014 són les següents:
- Martín Garrido Barón. Llargmetratge El hijo bastardo de
Dios.
- Factor Mallorquín Carear, SL. Programes Com a ca nostra i
S'hort d'En Joan.
- Mediopolis Divertiment, SL. Programa Uep! Com anam?
- Layna Producciones, SL. Programa Panorama balear.
- Nova Televisió, SA. Programa Crònica 112.
- Mallorca Video Servicios Audiovisuales, SL. Programa Nit de
Cap d'Any.

- Joan Bover Raurell. Programa Bubi Sansó i la volta al món
en 80 dies.
- CBMedia al Cuadrado Producciones Auidovisuales, SL.
D'avui per demà.
- Producciones Bujora, SL. Programa 4-4-2.
- Aljunibe, SL. Programa Salut i força.
- RLM Audiovisual, SL. Programa Únics.
- Espiral Producciones TV, SL. Programes Això és mel i
Història del turisme.
- Quindrop Produccions Audiovisuals, SL. Programa Gent del
taxi.
- La Perifèrica Produrccions, SL. Programa El bisbe,
l'arquitecte i el baldaquí.
- Slavata Producciones, SL. Programa Petits.
- Angela Seguí Fiol. Programa El faristol.
Santa Ponça, 26 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.

Ordre de Publicació
BI)
A la Pregunta RGE núm. 2265/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores
contractades el juliol. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de
2015).
Quines productores han estat contractades per IB3
Televisió durant el mes de juliol de 2014 indicant per quins
treballs?
Les productores que han estat contractades per IB3 Televisió
durant el mes de juliol de 2014 són les següents:
- Mediopolis Divertiment, SL. Programa Uep! Com anam?
- Global Mediterraneo, SL. Programa Pitiüses: entre pins i
savines.
- Singular Audiovisual, SL. Programa La Mirada.
- Factor Mallorquín Carear, SL. Programes Baleartnostrum i
Com a ca nostra.
Layna Producciones, SL. Programa Panorama balear.
- Nova Televisió, SA. Programa Era visto.
- Espiral Producciones TV, SL. Programa Això és mel.
- Tresques Comunicació i Audiovisuals, SL. Programa Cada
dia.
- Angela Seguí Fiol. Programa El faristol.
Santa Ponça, 26 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.
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Ordre de Publicació
BJ)
A la Pregunta RGE núm. 2266/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores
contractades el juny. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de 2015).
Quines productores han estat contractades per IB3
Televisió durant el mes de juny de 2014 indicant per quins
treballs?
Les productores que han estat contractades per IB3 Televisió
durant el mes de juny de 2014 són les següents:
- Layna Producciones, SL. Programa Panorama balear.
- Joan Guillem Jaume Capó. Programa 50 minuts.
- Joan Gibert Bauzà. Programa Cracks pel món.
- Aljunibe, SL. Programa Salut i força.
- Nova Televisió, SA. Programa Concurs de cuina.
- Antoni Gomila Puiggros. Programa Vides mòbils.
- Slavata Producciones, SL. Programa La, La, La.
- Nova Televisió, SA. Programa Crònica 112.
- Factor Mallorquín Carear, SL. Programa Madò Catalina.
Santa Ponça, 26 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.

Ordre de Publicació
BK)
A la Pregunta RGE núm. 2267/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores
contractades el novembre. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de
2015).
Quines productores han estat contractades per IB3
Televisió durant el mes de novembre de 2014 indicant per
quins treballs?
Les productores que han estat contractades per IB3 Televisió
durant el mes de novembre de 2014 són les següents:
- CBMedia Al Cuadrado Producciones Audiovisuales, SL,
D'avui per demà.
- Slavata Producciones, SL. Programa Campions.
- Nova Televisió, SA. Programa Finding David Prowse, I'm
your father.
- Singular Audiovisual, SL. Programa Fum, fum, fum.
- Mediopolis Divertiment, SL. Programa Uep! Com anam?
Santa Ponça, 26 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.

Les productores que han estat contractades per IB3 Televisió
durant el mes d'octubre de 2014 són les següents:
- Producciones Bujosa, SL. Programa 4.4.2.
- Nova Televisió, SA. Programa Crònica 112.
- DDA Advanced Edition Solutions, SL. Programa El
Desconegut.
- Global Mediterraneo, SL. Programa Pitiüses: entre pins i
savines.
- RLM Audiovisual, SL. Programa Únics.
- Factor Mallorquín Carear, SL. Programa Madò Catalina.
Santa Ponça, 26 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.

Ordre de Publicació
BM)
A la Pregunta RGE núm. 2269/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores
contractades el setembre. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de
2015).
Quines productores han estat contractades per IB3
Televisió durant el mes de setembre de 2014 indicant per quins
treballs?
Les productores que han estat contractades per IB3 Televisió
durant el mes de setembre de 2014 són les següents:
- Aljunibe, SL. Programa Salut i força.
- Factor Mallorquín Carear, SL. Programes Baleartnostrum i
S'hort d'En Joan.
- Singular Audiovisual, SL. Programa Gent de la mar.
- CBMedia Al Cuadrado Producciones Audiovisuales, SL, Total
Esport.
Santa Ponça, 26 de març de 2015.
El director general de l'EPRTVIB:
Josep Ma Codony i Oliver.

Ordre de Publicació
BN)
A la Pregunta RGE núm. 2336/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (I). (BOPIB núm. 189, de 6 de març de
2015).
Per quin motiu no s'ha adjudicat encara el servei de
radioteràpia a Eivissa?
El servei ja ha estat adjudicat.

Ordre de Publicació
BL)
A la Pregunta RGE núm. 2268/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a productores
contractades l'octubre. (BOPIB núm. 189, de 6 de març de
2015).
Quines productores han estat contractades per IB3
Televisió durant el mes d'octubre de 2014 indicant per quins
treballs?
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El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BO)
A la Pregunta RGE núm. 2337/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (II). (BOPIB núm. 189, de 6 de març de
2015).
Quants de mesos tenia la Conselleria de Salut per
adjudicar el servei de radioteràpia a Eivissa, des del moment
en què es va reunir la primera mesa de contractació?
El temps de resolució d'aquest concurs no tenia data
prefixada.

Ordre de Publicació
BR)
A la Pregunta RGE núm. 2745/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a ginecòleg/oga
per a IVE a l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB núm. 190, de
13 de març de 2015).
Hi ha hagut ginecòleg o ginecòloga per realitzar
interrupcions voluntàries de l'embaràs a l'Hospital Verge de la
Salut el mes de febrer de 2015?
Sí.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BP)
A la Pregunta RGE núm. 2338/15, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Pilar Costa i Serra, relativa a servei de
radioteràpia a Eivissa (III). (BOPIB núm. 189, de 6 de març de
2015).

Ordre de Publicació
BS)
A la Pregunta RGE núm. 2746/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a IVE a clíniques
privades autoritzades. (BOPIB núm. 190, de 13 de març de
2015).

Existeix causa de nulAlitat o prescripció a l'expedient de
contractació del servei de radioteràpia a Eivissa?

Quantes IVE s'han realitzat a les clíniques privades
autoritzades a la nostra comunitat, desglossades per clínica
privada el mes de febrer de 2015?

No.
El Servei d'epidemiologia no disposa encara de les dades
definitives i declarades d'IVE realitzades a clíniques privades
autoritzades, referides al mes de febrer de 2015.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BQ)
A les Preguntes RGE núm. 2741/15 a 2744/15, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a hospitals públics, químiques i quirúrgiques, i IVE a
l'Hospital Verge de la Salut. (BOPIB núm. 190, de 13 de març
de 2015).
Quantes IVE s'han realitzat als hospitals públics de la
nostra comunitat el mes de febrer de 2015? Quantes químiques
i quantes quirúrgiques? Quantes a l'Hospital Verge de la
Salut?
IVE hospitals

Químiques

Quirúrgiques

Totals

Son Espases

3

0

3

Verge de la Salut

33

0

33

Son Llàtzer

39

0

39

Manacor

10

0

10

Comarcal d'Inca

15

0

15

General Mateu Orfila

11

0

11

Can Misses

27

0

27

Formentera

4

0

4

TOTAL

142

0

142

Ordre de Publicació
BT)
A les Preguntes RGE núm. 2747/15 i 2748/15, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a clíniques privades autoritzades i amb factura presentada i a
quantitat abonada. (BOPIB núm. 190, de 13 de març de 2015).
Quantes IVE s'han realitzat a clíniques privades
autoritzades i que han estat facturades al Servei de Salut el
mes de febrer de 2015? Quina quantitat econòmica ha estat
abonada per l'Ibsalut?
Centres

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Import (i)

IVE

Aurora Clínic

1

340

Centro Médico Aragón

3

1.020

EMECE

8

2.820

Total

12

4.180

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.
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Ordre de Publicació
BU)
A les Preguntes RGE núm. 2749/15 i 2750/15, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a IVE
a clíniques privades autoritzades amb solAlicitud de
reintegrament i a quantitat econòmica. (BOPIB núm. 190, de
13 de març de 2015).

Durant el mes de febrer s'han registrat 76 voluntats
anticipades: 58 a Palma, 12 a Menorca i 6 a Eivissa.

Quantes IVE s'han realitzat a clíniques privades
autoritzades i tenen solAlicitud de reintegrament de despeses
autoritzades pel Servei de Salut el mes de febrer de 2015?
Quina quantitat econòmica ha estat abonada per l'Ibsalut?

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
A)

Cap.
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BV)
A les Preguntes RGE núm. 2751/15 i 2752/15, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relatives a
ginecòlegs i ginecòlogues a hospitals públics i ginecòlegs i
ginecòlogues objectors. (BOPIB núm. 190, de 13 de març de
2015).

RGE núm. 3256/15, del Govern de les Illes Balears, relatiu
a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President de les
Illes Balears, sobre el dèficit de la comunitat autònoma.
La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2015, conformement
amb l'establert als articles 184, 100 i 101, en concordança amb
els 60 i següents del Reglament de la cambra, admet a tràmit
l'escrit esmentat, que solAlicita la compareixença urgent del Sr.
President del Govern de les Illes Balears, davant la Diputació
Permanent, per tal d'informar sobre el dèficit de la comunitat
autònoma, i en preveu la inclusió en un ordre del dia de la
Diputació Permanent, que es convocarà oportunament.

Quants ginecòlegs i ginecòlogues hi ha a cada hospital
públic de la nostra comunitat el mes de febrer de 2015? I
objectors per a la realització d'IVE?
Total ginecòlegs als hospitals:
HUSE
30
HSLL
24
HCIN
13
HM
16
HCM
12
HGMO
9
FORM
2
Ginecòlegs objectors de consciència:
HUSE
27
HSLL
11
HCIN
5
HM
9
HCM
5
HGMO
4
FORM
0
El conseller de Salut:
Martí Sansaloni i Oliver.

Ordre de Publicació
BX)
A la Pregunta RGE núm. 2757/15, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a voluntats
anticipades registrades. (BOPIB núm. 190, de 13 de març de
2015).
Quantes voluntats anticipades s'han registrat a les Illes
Balears durant el mes de febrer de 2015, desglossades per
illes?

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)
RGE núm. 3196/15, del Grup Parlamentari Socialista,
relatiu a solAlicitud de compareixença urgent del Sr. President
de les Illes Balears, sobre l'incompliment de l'objectiu de
dèficit.
La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2015, conformement
amb l'establert als articles 184, 100 i 101 del Reglament de la
cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que solAlicita que la
Mesa i/o la Junta de Portaveus acordin la compareixença urgent
del Sr. President del Govern de les Illes Balears, per tal
d'informar sobre l'incompliment de l'objectiu de dèficit, i acorda
d'elevar-lo a l'estudi de la Junta de Portaveus i, un cop oïda
aquesta, fer-ne el pronunciament.
La Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia i respecte
d’aquesta solAlicitud, n’ha adoptat acord negatiu; en
conseqüència, la Mesa, sent que s'hi troba present, acorda deixar
aquest escrit sense efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.
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- Sr. Antoni J. Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari
Socialista.
- Sr. Miquel A. Mas i Colom, del Grup Parlamentari MÉS.

Ordre de Publicació

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 24 de març de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

A)
Convocatòria de la Diputació Permanent del Parlament de
les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE núm. 3256/15.
La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en
sessió de dia 8 d'abril de 2015, i en relació amb l'escrit esmentat,
presentat pel Govern de les Illes Balears (publicat en aquest
BOPIB), s'ha manifestat d'acord amb l'ordre del dia següent,
proposat per la Presidència de la cambra, per a la sessió de la
Diputació Permanent, i se n'ha previst com a data de celebració
la de dia 16 d'abril de 2015, a les 11.00 hores:

4. INFORMACIONS
Ordre de Publicació
A)

Punt únic.- Compareixença urgent del Sr. President de les
Illes Balears, sobre el dèficit de la comunitat autònoma
(escrit RGE núm. 3256/15).
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
B)

SolAlicitud de convocatòria de la Diputació Permanent del
Parlament de les Illes Balears en relació amb l'escrit RGE
núm. 3196/15 (RGE núm. 3197/15).
La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2015, ha admès a
tràmit l'escrit RGE núm. 3197/15, presentat pel Grup
Parlamentari Socialista (publicat en aquest BOPIB), i ha acordat
de pronunciar-s'hi un cop oïda la Junta de Portaveus.
A la Junta de Portaveus, en sessió del mateix dia, en haver
adoptat acord negatiu respecte de l'escrit RGE núm. 3196/15,
aquesta solAlicitud queda sense efecte.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

Ordre de Publicació
C)
Designació de les persones que han de defensar al Congrés
dels Diputats la Proposició de llei de suport als emprenedors
i la seva internacionalització.
La Mesa del Parlament de les Illes Balears d'acord amb la
Junta de Portaveus, en sessió conjunta de dia 24 de març de
2015, conformement amb l'establert a l'article 186 del
Reglament de la cambra, designà per a la defensa al Congrés
dels Diputat de la Proposició de llei esmentada, aprovada pel
Ple del Parlament en sessió del mateix dia, les següents
persones:
- Sr. Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup Parlamentari
Popular.

Substitució de membre suplent a la Diputació Permanent
del Parlament de les Illes Balears.
La Mesa de la Diputació Permanent del Parlament de les
Illes Balears, en sessió de dia 8 d'abril de 2015, admet a tràmit
l'escrit RGE núm. 3178/15, del Grup Parlamentari Socialista, i
resta assabentada de la substitució de la diputada Sra. Cristina
Rita i Larrucea pel diputat Sr. Damià Borràs i Barber, com a
membre suplent de la Diputació Permanent.
I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 8 d'abril de 2015.
La presidenta del Parlament:
Margalida Durán i Cladera.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES
Ordre de Publicació
A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 192, de 27 de març de
2015.
- Pàg. 12546 i 12553. Respostes a preguntes formulades en el
Ple, apartat J)
On diu: RGE núm. 2907/15, ...
Hi ha de dir: RGE núm. 2905/15, ...
- Pàg. 12617. Informació, apartat Q)
On diu: A la Comissió de Cultura, Educació i Esports del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 192 de març
de 2015, ...
Hi ha de dir: A la Comissió de Cultura, Educació i Esports
del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 19 de
març de 2015, ...
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