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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.3. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE MOCIONS

Ordre de Publicació

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

15 de desembre de 2015, procedí a debatre el text de la Moció

RGE núm. 9927/15, relativa a rescat energètic, amb les

esmenes RGE núm. 10261/15, 10266/15 i 10270/15, i quedà

aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a promoure, de manera urgent, un Pacte contra la

pobresa energètica mitjançant la constitució i la convocatòria

urgent de la Mesa contra la Pobresa Energètica, amb l’objectiu

de conèixer quina és la situació real de pobresa energètica a les

Illes Balears, i a impulsar el treball conjunt de les

administracions amb les empreses i les entitats socials per tal

d’arribar a definir propostes i solucions que acabin amb la

precarietat energètica de les famílies balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a promoure el conveni signat entre la FELIB i

Endesa entre els ajuntaments que encara no l'hagin signat i

promoure convenis similars amb altres companyies elèctriques.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a canalitzar les ajudes destinades a palAliar la

pobresa energètica mitjançant els ajuntaments.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern central

a fer una avaluació de l'aplicació i l'efectivitat de l'anomenat

“Bo Social”.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a crear un fons autonòmic per al rescat energètic

de la ciutadania dotat amb un import suficient en el primer

trimestre de l'any 2016.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que les futures ofertes públiques de la pròpia

administració per a la contractació de serveis d'aprovisionament

energètic incloguin paràmetres de puntuació que valorin

l'aportació mínima d'un 1% anual del volum de facturació de

les empreses adjudicatàries al fons autonòmic per al rescat

energètic.

7. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que en el termini màxim de dos mesos posi en

marxa una campanya informativa per donar a conèixer els seus

drets i recursos als consumidors vulnerables i a tots els afectats

per la pobresa energètica.

8. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a crear i dotar mesures per a la rehabilitació

energètica d'habitatges, tot prioritzant famílies en situació de

vulnerabilitat, en el termini més breu possible.

9. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears a impulsar, amb caràcter d’urgència, un marc de

cobertura social o moratòria, sobre un servei mínim de

subministrament d’energia (electricitat i gas) per tal d’evitar

que cap llar de les Illes Balears en situació de vulnerabilitat

econòmica no pugui quedar privada d’un mínim de cobertura

de subsistència durant els mesos d’hivern.

A la seu del Parlament, 21 de desembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.1.4. RESOLUCIONS DERIVADES DE

PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

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

15 de desembre de 2015, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 4362/15, relativa a dret

universal a rebre atenció sanitària, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears, per tal de garantir a les persones immigrants en

situació irregular i sense recursos que resideixen a la comunitat

autònoma el mateix dret a la cobertura sanitària que l’establert

per al conjunt dels ciutadans i les ciutadanes espanyols, que

estableixi unes instruccions que els reconeguin el dret a

l’assistència sanitària, als centres del Servei de Salut de les Illes

Balears.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d’Espanya a recuperar per llei la universalització del dret a

l’assistència sanitària pública, desvinculant la sanitat de la

Seguretat Social i ampliant l’àmbit subjectiu del dret a la

protecció de la salut amb fons públics, que ha estat

profundament modificat pel Reial Decret Llei 16/2012.

A la seu del Parlament, 21 de desembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

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

15 de desembre de 2015, procedí a debatre el text de la

Proposició no de llei RGE núm. 5398/15, relativa a reducció

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201510261
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201510266
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201510270
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de l'IVA per a béns i activitats culturals, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

B)

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d'Espanya a reconsiderar la pujada de l'IVA per als béns i les

activitats culturals i a establir el seu tipus en el superreduït.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern

d'Espanya a proposar i defensar en el si de les institucions de la

Unió Europea, l'establiment d'un IVA per a la cultura

harmonitzat en tot el territori de la Unió.

A la seu del Parlament, 21 de desembre de 2015.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de desembre de 2015, debaté la InterpelAlació RGE núm.

5260/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nou model

de finançament autonòmic.

Actuà com a interpelAlant el diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears

la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions Públiques,

Catalina Cladera i Crespí. Hi hagué torn de rèplica i de

contrarèplica.

Palma, 22 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15

de desembre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a

continuació:

A) RGE núm. 10073/15, de la diputada Sra. Margaret Mercadal

i Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla

d'Habitatge, que contestà el Sr. Conseller de Territori, Energia

i Mobilitat.

B) RGE núm. 10081/15, del diputat Sr. Carlos Saura i León,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a protecció

d'El Molinar de Palma, que contestà el Sr. Conseller de

Territori, Energia i Mobilitat.

C) RGE núm. 10077/15, del diputat Sr. José Vicente Marí i

Bosó, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política

d'ocupació, que contestà el Sr. Conseller de Treball, Comerç i

Indústria.

D) RGE núm. 10080/15, del diputat Sr. Baltasar Picornell i

Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

drets dels empleats públics, que contestà la Sra. Consellera

d'Hisenda i Administracions Públiques.

E) RGE núm. 10083/15, de la diputada Sra. Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

autobusos escolars, que contestà el Sr. Conseller d'Educació i

Universitat.

F) RGE núm. 10075/15, del diputat Sr. Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

increment de les aportacions econòmiques als consells insulars,

que contestà la Sra. Consellera d'Hisenda i Administracions

Públiques.

G) RGE núm. 10078/15, del diputat Sr. Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressuposts de la

Conselleria de Salut per a 2016, que contestà la Sra. Consellera

de Salut.

H) RGE núm. 10068/15, del diputat Sr. Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa

a sous dels professors de l'escola concertada, que contestà el Sr.

Conseller d'Educació i Universitat.

I) RGE núm. 10070/15, de la diputada Sra. Olga Ballester i

Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a valoració de la

reobertura de centres de salut, que contestà la Sra. Consellera

de Salut.

J) RGE núm. 10074/15, del diputat Sr. Álvaro Gijón i

Carrasco, del Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per

allargar la temporada turística, que contestà el Sr.

Vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

K) RGE núm. 10014/15, de la diputada Sra. Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a desenvolupament de la

Llei 11/2010, de 2 de novembre, d'ordenació del transport

marítim de les Illes Balears, que contestà la Sra. Presidenta del

Govern de les Illes Balears.

L) RGE núm. 10069/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a Decret de garantia de demora, que contestà la Sra.

Presidenta del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 10082/15, de la diputada Sra. Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a article 135 de la Constitució, que contestà la Sra. Presidenta

del Govern de les Illes Balears.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=22
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=22
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N) RGE núm. 10263/15, de la diputada Sra. Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a funcionament

de les unitats bàsiques i dels centres de salut, que contestà la

Sra. Presidenta del Govern de les Illes Balears.

Palma, a 22 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple de la cambra RGE núm. 10076/15.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 15 de desembre de 2015, decaigué la pregunta esmentada,

presentada per la diputada Sra. Sandra Fernández i Herranz, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels

convenis de dependència signats amb els ajuntaments, atesa

l'absència d'aquesta diputada.

Palma, a 22 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Acord sobre la celebració de sessions extraordinàries per

tal de procedir a l'estudi, la tramitació i l'aprovació, si

pertoca, de les proposicions de llei RGE núm. 4821/15 i

10274/15, així com de l'elecció dels membres del Consell

Assessor de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

(escrit RGE núm. 10322/15).

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

22 de desembre de 2015, va adoptar, per 36 vots a favor, cap

en contra i 21 abstencions, l'acord de celebrar sessions

extraordinàries per tal de procedir a l'estudi, la tramitació i

l'aprovació, si pertoca, dels temes esmentats a l'enunciat.

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes

Balears per la qual s’ordena la publicació del nomenament

d’una membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears.

Resolució de la presidenta del Parlament de les Illes

Balears per la qual s’ordena la publicació del

nomenament d’una membre del Consell de Direcció de

l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

L’article 15 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, preveu que els

membres del Consell de Direcció seran elegits pel Parlament

per majoria de les tres cinquenes parts de la cambra. 

Així mateix, l’article 16.2 de la Llei 15/2010, ja esmentada,

disposa que “Les vacants que es puguin produir han de ser

cobertes en la forma que determina l’article anterior. El mandat

d’aquest nou membre acaba en la data en què hauria acabat el

mandat del membre a qui substitueix”.

D’altra banda, l’article 15 esmentat disposa que el president

o la presidenta del Parlament ordenarà la publicació del

nomenament del director o de la directora i de la resta de

membres del Consell de Direcció al Butlletí Oficial de les Illes

Balears i al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears,

alhora que preveu que la promesa o el jurament es realitzi

davant la Mesa del Parlament, després d’haver-se’n publicat el

nomenament en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Atesa la renúncia al càrrec de membre del Consell de

Direcció de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

de la Sra. Margarita Alemany Hormaeche, el Ple del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 22 de desembre de 2015,

d’acord amb el previst a l’article 15 de la Llei 15/2010, de 22

de desembre, ja esmentada, i conformement amb el que disposa

l’apartat segon de la disposició transitòria primera de la Llei

9/2015, de 26 de novembre, de modificació de l’anterior, ha

elegit una membre del Consell de Direcció de l’Ens Públic de

Radiotelevisió de les Illes Balears.

Per tot això, i en ús de les atribucions que em confereix

l’article 15.4 de la Llei 15/2010, de 22 de desembre, de l’Ens

Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, dict la següent

RESOLUCIÓ

S’ordena la publicació del nomenament de la Sra. María

Virtudes Marí Ferrer, com a membre del Consell de Direcció

de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

De la mateixa manera, s’ordena la publicació del

nomenament esmentat al Butlletí Oficial de les Illes Balears i

al Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears.

Palma, 22 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament de les Illes Balears.

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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2. COMISSIONS PARLAMENT

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.

8180/15, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de

les Illes Balears per a l'any 2016.

 La Comissió d'Hisenda i Pressuposts del Parlament de les

Illes Balears, en sessions dels dies 9, 10 i 11 de desembre de

2015, procedí a l'elaboració del dictamen del projecte de llei

esmentat.

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de desembre de 2015, d'acord amb el que disposa

l'article 117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el

Projecte de Llei RGE núm. 10606/15, de la renda social

garantida de les Illes Balears, pel procediment d'urgència.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els

8 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions i

perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier

documental, s'obri un termini de 8 dies de presentació

d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans.

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Marc Pons i Pons, secretari del Consell de Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 18 de

desembre de 2015, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

45. Acord pel qual s’aprova el Projecte de llei de la

renda social garantida de les Illes Balears.

La crisi social i econòmica que viuen les Illes Balears en el

context de l’Estat espanyol i d’Europa provoca que hi hagi

persones que estan en situació de pobresa greu, sense recursos

bàsics per tenir una vida digna. Així, a les Illes Balears, la

pobresa ha augmentat fins al punt que un de cada cinc illencs

disposa d’una renda inferior al llindar de la pobresa, i

l’augment és més gran en els colAlectius que es troben en

situació de pobresa greu. Entre aquests grups de població,

destaquen les persones menors d’edat que pateixen privacions

en les necessitats bàsiques en el si de les seves famílies.

A més, la persistència de la desocupació posa en perill la

protecció econòmica de les persones sense feina en el moment

que s’exhaureixen les prestacions i els subsidis d’atur. En

aquest cas, el 30% del total de persones en situació d’atur hi

està de fa més d’un any i més del 25% fa dos anys que no té

feina. D’altra banda, el 58,7% del total de persones demandants

d’ocupació no percep cap prestació o subsidi per desocupació.

La Constitució estableix l’obligació dels poders públics de

promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de

l’individu siguin reals i efectives; remoure els obstacles que

n’impedeixin o en dificultin la plenitud, facilitar la participació

de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i

social, i, en conseqüència, avançar en la lluita per a l’eradicació

real de la pobresa en què viu una part molt important de la

població.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, modificat per la

Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer, en el títol III, sobre

competències de la comunitat autònoma de les Illes Balears,

estableix la competència exclusiva en acció i benestar social,

que inclou el desenvolupament comunitari i la integració. En

l’article 30, apartat 16, també es recullen com a competència

exclusiva de la comunitat autònoma la protecció social de la

família i la conciliació de la vida familiar i laboral.

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes

Balears, fixa els objectius de les polítiques de serveis socials:

a) Millorar la qualitat de vida i promoure la normalització,

la participació i la integració social, política, econòmica,

laboral, cultural, educativa i de salut de totes les persones.

b) Fomentar la cohesió social i la solidaritat.

c) Detectar i atendre les situacions de manca de recursos

bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels

grups i la comunitat en general.

Els antecedents normatius d’àmbit autonòmic d’aquesta

renda social garantida es troben en el ecret 117/2001, de 28 de

setembre, pel qual es regula la renda mínima d’inserció, en què

es concep l’RMI com una prestació lligada a la inserció

sociolaboral. La pràctica constata que hi ha persones que

difícilment poden accedir en condicions normals al mercat

laboral i menys en la conjuntura actual.

Amb l’objectiu de revisar i adequar la normativa a les

necessitats socials detectades, sorgides arran de la conjuntura

socioeconòmica actual, en què els nous perfils de l’exclusió a

les Illes Balears no s’adapten al dispositiu bàsic de l’RMI, que

és el de la inserció laboral -perquè aquestes persones es troben

cada vegada més allunyades del mercat de treball-, es vol

impulsar aquesta llei com un instrument de protecció social a

la família i de lluita contra l’exclusió social.
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La renda social garantida que regula aquesta llei és una

prestació econòmica de caràcter periòdic que es caracteritza

com un dret subjectiu, de caràcter individual, a la qual es pot

accedir atesos els ingressos econòmics del nucli familiar o de

convivència, i de caràcter subsidiari respecte a les prestacions

econòmiques que tenen un import més alt, i es complementa

amb altres prestacions finalistes que corresponguin a la persona

titular o a qualsevol de les persones integrants del seu nucli o

unitat familiar. El dret subjectiu a la renda social garantida no

està condicionat a l’obligació de participar en cap tipus

d’activitat d’inserció laboral o social.

Aquesta llei estableix els requisits per accedir al dret a la

percepció de la prestació econòmica, la durada, les obligacions

de la persona titular durant el temps que cobra la renda social

garantida, la possibilitat de modificació de la quantia de la

prestació, i la possibilitat de suspensió i de pèrdua del dret.

L’aprovació d’una llei sobre la matèria és necessària per

dissenyar un marc normatiu comú a tot el territori de la

comunitat autònoma que possibiliti que qualsevol ciutadà o

ciutadana, independentment del municipi on visqui, pugui

beneficiar-se de la prestació de la renda social.

L’article 36 de la Llei 4/2001, de 14 de març, del Govern de

les Illes Balears, disposa que el procediment d’elboració dels

projectes de llei, sens perjudici dels tràmits que legalment tenen

caràcter preceptiu, s’inicia en la conselleria competent

mitjançant la redacció d’una proposta d’avantprojecte, a la qual

s’han d’adjuntar els estudis, els informes i la documentació que

es considerin oportuns. L’apartat 2 d’aquest article i la

disposició setzena de l’Acord del Consell de Govern de 28 de

desembre de 20014 disposen que el conseller o consellera

competent per raó de la matèria ha d’elevar l’avantprojecte al

Consell de Govern perquè, si escau, l’aprovi com a projecte de

llei o decideixi la realització de nous tràmits.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la

consellera de Serveis Socials i Cooperació, adopta l’Acord

següent:

“Primer. Aprovar el Projecte de llei de la renda social

garantida de les Illes Balears.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el

Projecte de llei de la renda social garantida de les Illes

Balears, d’acord amb l’article 117 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears.

Tercer. SolAlicitar a la Mesa del Parlament la tramitació del

Projecte de llei de la renda social garantida de les Illes

Balears per la vida d’urgència, degut a les necessitats de

palAliar la situació de pobresa provocada per la crisi social

i econòmica que viuen les Illes Balears, d’acord amb el que

preveu l’article 100 del Reglament del Parlament de les

Illes Balears.”

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 18 de desembre de 2015.

El secretari del Consell de Govern.

Vistiplau, la presidenta.

A)

PROJECTE DE LLEI DE LA RENDA SOCIAL

GARANTIDA  DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La crisi social i econòmica que viu les Illes Balears en el

context de l’Estat espanyol i d’Europa provoca que hi hagi

persones que estan en situació de pobresa severa, sense

recursos bàsics per tenir una vida digna. 

Aquestes situacions de desigualtat econòmica produeixen

alhora processos de risc d’exclusió social. Tots els indicadors

assenyalen que els darrers anys s’han ampliat les desigualtat

socials.

A les Illes Balears la pobresa ha augmentat fins al punt que

un de cada cinc illencs disposen de rendes inferiors al llindar de

la pobresa i l’augment és major en els colAlectius que es troben

en pobresa severa. Destaca, entre aquests grups de població, les

persones menors d’edat que pateixen privacions en necessitats

bàsiques en el si de les seves famílies.

La crisi econòmica i la destrucció d’ocupació ha accelerat

la manca d’ingressos. El nivell històric de desocupació (més de

120.000 persones segons l’Enquesta de Població Activa de

2014) provoca que 38.500 llars a les Illes Balears, l’any 2014,

tinguessin tots els seus actius en situació d’atur i que 20.900

llars a les Illes Balears no tinguessin perceptors d’ingressos. 

La persistència de la desocupació posa en perill la protecció

econòmica de les persones sense feina en el moment que

s’exhaureixen les prestacions i els subsidis per atur. En aquest

cas, el 30 % del total de persones en situació d’atur ho està de

fa més d’un any i més del 25%, fa dos anys que no fa feina.

D’altra banda, el 58,7% del total de persones demandants

d’ocupació no percep cap prestació o subsidi per desocupació.

II

La Constitució estableix l’obligació dels poders públics de

promoure les condicions a fi que la llibertat i la igualtat de

l’individu siguin reals i efectives, així com per a remoure els

obstacles que impedeixin o dificultin la seva plenitud; facilitar

la participació de tota la ciutadania en la vida política,

econòmica, cultural i social i, en conseqüència, per a avançar

en la lluita per a l’eradicació real de la pobresa en què viu una

part molt important de la població. 

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, modificat per la

Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma, estableix en

el Títol III sota la rúbrica de les competències de la comunitat

autònoma de les Illes Balears, la competència exclusiva en

acció i benestar social, que inclou el desenvolupament

comunitari i la integració; el voluntariat social, els

complements de la seguretat social no contributiva; les

polítiques de protecció i el suport a les persones amb

discapacitats físiques, psíquiques i sensorials; les polítiques

d’atenció a persones dependents, i les polítiques d’atenció a les

persones i als colAlectius en situació de pobresa o necessitat

social. També es recull a l’article 30, apartat 16, com a
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competència exclusiva de la comunitat autònoma la protecció

social de la família i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Les anteriors competències tenen el seu fonament en

l’article 12.3 de l’Estatut sobre els principis rectors de

l’activitat pública, en el qual s’expressa un mandat als poder

públics: 

"Les institucions pròpies de la comunitat autònoma de

les Illes Balears, per a complir les finalitats que els són

pròpies i en el marc de les competències que els atribueix

aquest Estatut, han de promoure, com a principis rectors de

la política econòmica i social, el desenvolupament

sostenible encaminat a la plena ocupació, la cohesió social

i el progrés científic i tècnic de manera que asseguri a tota

la ciutadania l’accés als serveis públics i el dret a la salut,

l’educació, l’habitatge, la protecció social, l’esplai i la

cultura."

III

La Llei 4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes

Balears fixa els objectius de les polítiques de serveis socials en

termes de:

"a) Millorar la qualitat de vida i promoure la normalització,

la participació i la integració social, política, econòmica,

laboral, cultural, educativa i de salut de totes les persones.

b) Fomentar la cohesió social i la solidaritat.

c) Detectar i atendre les situacions de manca de recursos

bàsics i les necessitats socials tant de les persones com dels

grups i la comunitat en general."

La Llei, en la descripció de les necessitats d’atenció

prioritària, destaca també les dificultats d’integració social

vinculades a condicions laborals precàries, desocupació i

pobresa.

L’article 25 de la Llei 4/2009 fa referència a les prestacions

bàsiques garantides en els termes següents: 

"La cartera de serveis garantirà la resposta immediata a

les situacions d’emergència social i les prestacions que

donin cobertura a les necessitats bàsiques de les persones

beneficiàries d’aquesta llei.

Es consideren necessitats bàsiques:

1. L’allotjament, l’alimentació i el vestit.

2. L’accessibilitat a la informació i als recursos del sistema

dels serveis socials, sense que la mancança de recursos

econòmics ni les limitacions físiques ni intelAlectuals de la

persona puguin impedir-ho."

D’altra banda, a l’article 35, apartat m s’atribueix com a

competència del Govern de les Illes Balears la de crear,

organitzar, finançar i gestionar els programes i els centres de

serveis socials que per la seva naturalesa siguin de caràcter

suprainsular.

La garantia d’aquestes prestacions bàsiques s’ha de

procurar elevant els nivells de renda de les famílies per tal que

puguin satisfer els mínims vitals. La prestació d’una renda

social que asseguri la cobertura de necessitats bàsiques és un

instrument que pot ser eficaç, perquè incideix en l’arrel del

problema: la manca de recursos econòmics de les famílies. 

IV

En el marc de l’Estratègia Europea 2020, la Comissió

Europea es planteja l’objectiu de reduir en 20.000.000 el

nombre de persones en situació de pobresa i exclusió social per

a l’any 2020. Amb aquest objectiu, llança la Plataforma de

Lluita Contra la Pobresa i l’Exclusió Social, que insta els estats

membres a treballar per tal de millorar l’accés a la feina, a la

seguretat social, als serveis bàsics (assistència sanitària,

habitatge, etc.) i a l’educació; utilitzar millor els fons de la

Unió Europea per a donar suport a la inclusió social i combatre

la discriminació, i avançar cap a l’ innovació social per trobar

solucions intelAligents en l’Europa que sorgeix de la crisi,

especialment de cara a un suport social més eficaç. Més

recentment el Comitè Econòmic i Social Europeu ha emès un

dictamen per a reclamar un pla de rescat social per tal de poder

fer efectiva l’Estratègia Europa 2020. 

La Unió Europea proclamà el 2010 l’Any europeu de lluita

contra la pobresa i l’exclusió social. Tot i que la revisió

intermèdia de l’Estratègia Europa 2020 està prevista per a l’any

2015, la xarxa d’entitats European Anti Poverty Network

(EAPN) -involucrades en la lluita contra la pobresa i l’exclusió

social en els Estats membres de la UE- ha emès un informe

l’octubre de 2014, l’objectiu del qual era proporcionar una

síntesi de l’avaluació intermèdia que les xarxes nacionals

d’EAPN han fet en relació amb els respectius programes de

reforma, per tal de determinar fins a quin punt es compleixen

els objectius socials de pobresa, d’ocupació i d’educació. La

conclusió no és optimista i l’estudi alerta que, si bé s’han vist

alguns signes de recuperació en alguns països, la crisi social

d’Europa continua empitjorant: la pobresa ha augmentat en 10

milions del 2009 ençà, amb una desigualtat creixent en la

majoria dels països.

Finalment, s’ha de fer esment que els partits polítics amb

representació parlamentària juntament amb la Xarxa per a la

Inclusió Social de les Illes Balears signaren el Pacte per a la

Inclusió Social el mes d’octubre de 2014. Un dels principals

objectius d’aquest marc de colAlaboració era “impulsar i

executar un conjunt d’actuacions dirigides a millorar les

condicions dels colAlectius més vulnerables de les Illes

Balears...”. Entre una d’aquestes mesures, hi ha la

“d’implementar progressivament una renda social com a

prestació de dret, que inclogui els  diferents perfils

sociolaborals, que s’adapti a les necessitats actuals i que estigui

dotada de manera adequada”.

V

Els antecedents normatius d’àmbit autonòmic d’aquesta

renda social garantida, els podem trobar en el Decret 117/2001,

de 28 de setembre, de regulació de la renda mínima d’inserció,

en què es va concebre la renda mínima d’inserció (en endavant,

RMI) com una prestació lligada a la inserció sociolaboral. La

pràctica constata que hi ha persones que difícilment poden

accedir en condicions normals al mercat laboral i menys en la

conjuntura actual.

Amb l’objectiu de revisar i adequar la normativa a les

necessitats socials detectades sorgides arran de l’actual

conjuntura socioeconòmica, en què els nous perfils de

l’exclusió a les Illes Balears no s’adapten al dispositiu bàsic de

l’RMI, que és el de la inserció laboral –ja que, de cada vegada,
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aquestes persones es troben més allunyades del mercat de

treball–, es vol impulsar aquesta Llei com un instrument de

protecció social a la família i de lluita contra l’exclusió social.

La renda social garantida és una prestació econòmica de

caràcter periòdic, que es caracteritza com un dret subjectiu, de

caràcter individual, a la qual es pot accedir atesos els ingressos

econòmics del nucli familiar o de convivència, de caràcter

subsidiari respecte a les prestacions econòmiques que tenen un

major o igual import, i complementari d’altres prestacions

econòmiques que tenguin un menor import i que puguin

correspondre a les persones destinatàries. El dret subjectiu a la

renda social garantida no està condicionat a l’obligació de

participar en cap tipus d’activitat d’inserció laboral o social. 

Aquesta Llei estableix els requisits per accedir-hi, l’accés

al dret a la prestació econòmica, la seva durada temporal, les

obligacions de la persona titular durant el temps que cobra la

renda social garantida, la possibilitat de modificació de la

quantia de la prestació, i la possibilitat de suspensió i de pèrdua

del dret. 

El finançament de la renda social garantida s’ha de fer

íntegrament amb càrrec del pressupost de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, i la quantia de la prestació és la

mateixa que la de la renda mínima d’inserció, prevista en el

Decret 117/2001, de 28 de setembre i que s’estableix en

l’annex d’aquesta Llei. Es preveu que aquest barem es vagi

actualitzant anualment per resolució de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació, la qual s’ha de publicar al Butlletí Oficial

de les Illes Balears.

Per altra part, la renda social garantida és una prestació de

caràcter assistencial que complementa el sistema públic estatal

de pensions contributives o no contributives, i en aquest sentit

és una prestació dinerària que es troba exclosa de la legislació

subvencional, tal i com s’estableix a l'article 2.3. a) del Text

refós de la Llei de subvencions de la Comunitat Autònoma de

les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 2/2015, de 28 de

desembre, en relació amb l’article 2.4. de la Llei 38/2003, de

17 de novembre, general de subvencions.

L’aprovació d’una Llei sobre la matèria és necessària per a

dissenyar un marc normatiu comú a tot el territori de la

comunitat autònoma, que possibiliti que qualsevol persona

ciutadana, independentment del municipi on visqui, pugui

beneficiar-se de la prestació de renda social.

La Llei consta de 32 articles, distribuïts en 3 títols. El

primer fa referència a les disposicions generals i es divideix en

dos capítols. El títol II fa referència al règim econòmic de la

renda i a la seva tramitació, es divideix en dos capítols. El títol

III fa referència a les infraccions i al règim sancionador. A més

consta de dues disposicions transitòries i quatre disposicions

finals.

Finalment, consta d’un annex pel qual s’aprova el barem de

la prestació de la renda social garantida. Aquest annex conté els

imports per a l’exercici 2016, de manera que té caràcter

transitori. No obstant això, atesa la seva referència constant al

llarg de l’articulat, així com la seva transcendència a l’hora de

calcular les prestacions, convé incloure-ho com a annex. Així

mateix, es preveu que els imports reflectits en aquest annex es

puguin anar revalorant per resolució de la consellera de Serveis

Socials i Cooperació.

TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I

Objecte, definició i naturalesa de la prestació

Article 1

Objecte

Aquesta llei té per objecte regular la renda de social

garantida de les Illes Balears com a prestació econòmica

periòdica dirigida a la cobertura de les despeses bàsiques de les

persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin

en situació de pobresa, d’acord amb l’article 4 d’aquesta Llei.

Article 2

Definició i naturalesa de la renda social garantida

La renda social garantida:

a) És una prestació de caràcter finalista que queda exclosa

de l’àmbit d’aplicació de la normativa general de subvencions.

b) És un dret subjectiu de totes les persones que compleixen

els requisits previstos en aquesta Llei i la seva concessió no

està condicionada per disponibilitat pressupostària, sempre

d’acord amb el calendari de desplegament de la Llei.

c) Té caràcter subsidiari respecte d’altres prestacions

econòmiques, de manera que es configura com a la darrera

xarxa de protecció, excepte pel que fa a l’apartat següent.

d) Té caràcter complementari, respecte de les prestacions

econòmiques que puguin correspondre a la persona titular o a

qualsevol de les persones integrants del seu nucli o unitat

familiar, fins a l’import que correspongui percebre en concepte

de renda social.

e) És intransferible, de manera que no pot oferir-se en

garantia d’obligacions, no es pot cedir totalment ni parcialment,

no pot ser objecte de compensació o descompte –excepte per

al reintegrament de les prestacions percebudes indegudament

en els termes prevists en aquesta Llei–, ni ser objecte de

retenció o embargament,  excepte en els supòsits i amb els

límits prevists en la legislació general de l’Estat que sigui

aplicable.

f) S’articula com una prestació econòmica no condicionada

a l’obligació de participar en activitats d’inserció social o

laboral, sense perjudici del dret de les persones beneficiàries de

la renda a participar-hi. 

Capítol II

Persones destinatàries, requisits i obligacions

Article 3

Definició de les persones destinatàries

A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén que són persones

destinatàries:



BOPIB núm. 26 - 28 de desembre de 2015 929

a) Com a persona beneficiària titular la que solAlicita i

percep la prestació.

b) Com a altres persones beneficiàries la resta de persones

que formen part del nucli familiar de la persona titular.

Article 4

Situacions de necessitat per atendre

1. Amb la renda social garantida es vol donar cobertura

econòmica als colAlectius i situacions de necessitat següents,

d’acord amb el calendari que s’estableix:

a) Nuclis familiars monoparentals, amb fills menors de 18

anys. 

b) Nuclis familiars amb parella amb fills menors de 18 anys

a càrrec, i formats per dos subgrups, el de progenitors majors

de 45 anys i la resta.

c) Nuclis familiars de parelles, persones soles o altres

formes de convivència.

2. Aquests colAlectius i situacions de necessitat poden ser

modificats o ampliats per la Cartera bàsica de serveis socials,

prevista per l’article 26 de la Llei 4/2009, d’11 de juny de

serveis socials de les Illes Balears.

Article 5

Nucli familiar, unitat familiar i llar independent

1. A l’efecte d’aquesta Llei, s’entén per:

a) Nucli familiar, el grup de convivència per vincle de

matrimoni o una altra relació estable anàloga, i els seus

descendents fins al primer grau. 

b) Unitat familiar el conjunt format per dos o més nuclis

familiars, o bé per un nucli familiar i una o més llars

unipersonals, que conviuen al mateix domicili i que es troben

emparentats per consanguinitat fins al quart grau i per afinitat

fins al segon grau. 

c) Llar independent el marc físic de residència permanent

d’un nucli familiar o d’una unitat familiar o d’una persona sola.

En aquest darrer cas es defineix, a més, com a llar unipersonal.

2. La relació de parentiu s’ha de referir respecte de la persona

solAlicitant o titular de la prestació econòmica.

3. Dins la mateixa unitat familiar no pot haver-hi més de dos

nuclis familiars  perceptors de la renda social garantida. 

4. La convivència que sorgeixi per raons d’amistat, o d’altres

d’anàlogues, ha de tenir el tractament de llar unipersonal, a

l’efecte de la prestació econòmica de la renda social garantida.

5. No es perd la condició de llar independent quan el marc físic

de residència permanent deixa de ser-ho per causes de força

major, justificades adequadament a l’expedient.

Article 6

Requisits de les persones titulars

1. Tenen dret a les prestacions de la renda social garantida, en

les condicions previstes en aquesta Llei, totes les persones en

les quals concorrin les circumstàncies següents: 

a) Que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis

de les Illes Balears. 

b) Que acreditin una residència a les Illes Balears amb un

mínim de 48 mesos d’antelació a la data de presentació de la

solAlicitud, dels quals 36 mesos han de ser de residència

efectiva i 3 mesos, com a mínim,  han de ser immediatament

abans de la presentació de la solAlicitud.

c) Que constitueixin una llar independent, com a mínim, 6

mesos abans de la data de presentació de la solAlicitud. Resten

exemptes d’aquest requisit les persones que es trobin en alguna

de les situacions següents:

- Que tenguin persones amb discapacitat al seu càrrec. 

- Que siguin víctimes de violència de gènere.  

- Que es trobin en procés de separació, divorci o amb

conflictes familiars que impliquen una separació immediata

del nucli familiar.

- Que es trobin en procés de desnonament.

d) Que siguin majors de 25 anys. Queden exemptes

d’aquest requisit les persones majors d’edat que tenguin menors

o persones amb discapacitat al seu càrrec, o que siguin víctimes

de violència de gènere. 

e) Que el nucli familiar no disposi de cap ingrés econòmic

o que, en cas de disposar-ne, aquests ingressos siguin inferiors

a l’import que els correspondria d’acord amb el barem de la

renda social garantida, indicat a l’annex.

f) Que la persona solAlicitant no tengui dret a percebre altres

prestacions públiques l’import de les quals superi la prestació

econòmica bàsica de la renda social.

g) Que la persona solAlicitant, o qualsevol de les persones

integrants de la unitat familiar, no hagi renunciat a una oferta

de treball adequada o hagi causat baixa voluntària a la seva

feina en els tres mesos anteriors a la presentació de la

solAlicitud de la renda social garantida. 

h) Que la persona solAlicitant no sigui beneficiària de la

renda social garantida o de la renda mínima d’inserció com a

membre d’un altre nucli familiar.

2. Reglamentàriament es podran establir excepcions al

compliment dels requisits prevists per l’apartat anterior.

Article 7

Obligacions de les persones destinatàries

Les persones destinatàries de la renda social garantida estan

obligades a: 

a) Destinar la quantia econòmica de la prestació de la renda

social a la finalitat per a la qual s’ha atorgat, d’acord amb

l’article 142 i següents del Codi civil.
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b) Administrar els recursos disponibles de manera

responsable, amb la finalitat d’evitar l’agreujament de la

situació econòmica o de la situació d’exclusió.  

c) Comunicar, en el termini màxim de 10 dies, a l’òrgan

instructor, els canvis de situació personal o patrimonial que

puguin modificar, suspendre o extingir el dret a la prestació que

en aquells moments tengui reconeguda. 

d) Reclamar qualsevol dret econòmic que els pugui

correspondre per qualsevol títol, i exercir les accions

corresponents per a fer-lo efectiu. En els casos que els

condicionants socials o culturals n’impossibilitin la reclamació,

l’Administració es reserva excepcionalment el dret d’exercir les

actuacions que consideri oportunes, amb l’acord previ amb la

persona titular.

e) SolAlicitar la prestació a la qual legalment tengui dret, si

n’és el cas, qualsevol de les persones destinatàries, o interposar

la reclamació judicial corresponent, en el cas que tengui

legalment dret a percebre una pensió alimentària del o de la

cònjuge o altres parents. 

f) No rebutjar una oferta de treball adequada. 

g) Reintegrar l’import de les prestacions indegudament

percebudes.

h) Residir de forma efectiva i continuada a les Illes Balears

durant tot el període de percepció de la prestació.

i) Assistir a les entrevistes a què siguin citades per part de

l’òrgan instructor a l’efecte de seguiment de la situació.

j) Comunicar qualsevol canvi de domicili habitual de les

persones destinatàries.

k) Complir totes aquelles obligacions que es prevegin

reglamentàriament. 

TÍTOL II

RÈGIM ECONÒMIC I TRAMITACIÓ DE LA

PRESTACIÓ

Capítol I

Import de la prestació econòmica i règim econòmic

Article 8

Import de la prestació econòmica

1. L’import de la prestació econòmica de la renda social

garantida es composa per la prestació bàsica de caràcter

periòdic, a la qual s’hi afegiran les prestacions

complementàries de caràcter finalista que corresponguin en

funció de les càrregues familiars de la persona solAlicitant. 

2. Aquestes prestacions complementàries es calculen en funció

de les persones integrants del nucli familiar i d’acord amb els

percentatges següents:

a) 30% de la quantia bàsica per la primera persona integrant

addicional;

b) 20% de la quantia bàsica per la segona persona integrant

addicional;

c) 10% de la quantia bàsica per cadascun de les restants

persones integrants del nucli familiar, fins a l’import màxim

previst en el barem de la prestació.

3. En cap cas el còmput total de la prestació bàsica i de les

prestacions complementàries poden ser superiors al 125% del

salari mínim interprofessional.

4. L’import mínim de la renda social garantida és del 25% de

la prestació bàsica, arrodonint-la a la centena superior.

5. El barem de la prestació econòmica de la renda social

garantida, contingut en l’annex, s’ha de revalorar anualment,

mitjançant resolució de la consellera de Serveis Socials i

Cooperació, d’acord amb el percentatge que a aquests efectes

s’aprovi anualment en la Llei per la qual s’aprovin els

pressuposts generals de la comunitat autònoma. Aquesta

Resolució s’ha de publicar al Butlletí Oficial de les Illes

Balears.

6. Quan la persona solAlicitant sigui integrant d’un nucli

familiar, que convisqui en una unitat familiar més àmplia, el

conjunt de la unitat familiar en cap cas pot acumular, entre els

recursos propis i els que els correspondria de l’aplicació del

barem, una quantia superior al doble del barem corresponent al

nucli familiar solAlicitant. 

Article 9

Càlcul de l’import de la prestació econòmica

1. A l’efecte del càlcul de l’import de la prestació econòmica:

a) S’han de sumar la prestació bàsica i, si s’escau, totes les

prestacions complementàries que corresponguin al nucli

familiar. 

b) S’han de descomptar de l’import anterior els ingressos

computables.

2. Es computen com a ingressos els percebuts per les persones

destinatàries de la renda social pels conceptes següents:

a) Les pensions de jubilació, discapacitat,  viduïtat i

orfandat, les prestacions i els subsidis per desocupació, i les

pensions d’aliments reconegudes judicialment i efectivament

percebudes.

b) Els rendiments de treball remunerat.

c) Els rendiments econòmics que es derivin de l’explotació

dels béns mobles i immobles.

d) Qualsevol altre ingrés no previst expressament.

3. No es computen les prestacions finalistes com les ajudes

puntuals d’emergència, beques d’escoleta infantil i menjador,

beques de formació per a persones adultes, ajudes per fills i/ o

filles a càrrec, ajudes per al lloguer, ajudes econòmiques del

sistema d’atenció a la dependència, així com els ajuts per

acolliments familiars.
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Article 10

Finançament de la renda social garantida

La renda social garantida s’ha de finançar amb càrrec als

pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, sense perjudici de les aportacions que hi puguin fer

altres ens.

Capítol II

Gestió dels expedients de la prestació

Secció 1a

Normes generals, solAlicitud i procediment

Article 11

Òrgan competent en la gestió de la renda

La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació és l’òrgan

competent per a concedir, modificar, renovar, suspendre o

extingir la prestació econòmica de la renda social garantida de

les Illes Balears.

Article 12

Inici del procediment i presentació de solAlicituds

1. El procediment administratiu per a concedir la prestació

econòmica s’ha d’iniciar a instància de part, per mitjà d’una

solAlicitud de la persona interessada i d’acord amb el model que

la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació posi a disposició

de les persones interessades en les seves oficines d’informació

i en la seva seu electrònica. Aquest model indicarà la

documentació que cal adjuntar.

2. La solAlicitud s’ha de presentar preferentment en el registre

general de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, sense

perjudici de la possibilitat de presentació, conforme al que es

disposa en l’article 38 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,

de règim jurídic de les administracions públiques i del

procediment administratiu comú, i a través de la seu

electrònica.

Article 13

Revisió i esmena de la solAlicitud

1. L’òrgan instructor ha de comprovar que tant la solAlicitud

com la documentació adjunta són complets i correctes. Així

mateix, pot solAlicitar a altres organismes les dades i informes

que calguin, si s’escau amb l’autorització prèvia de la persona

solAlicitant.

2. Si la solAlicitud no compleix els requisits necessaris o falta

documentació, s’ha de requerir la persona solAlicitant perquè,

en un termini de deu dies, esmeni la falta o adjunti els

documents preceptius.

Article 14

Comprovació dels requisits

1. Una vegada completada la solAlicitud, l’òrgan instructor ha

de comprovar la concurrència dels requisits establerts a l’article

6, i ha d’elevar la proposta de resolució a la consellera.

2. No obstant l’anterior, si en la comprovació es constatés, que

s’han produït variacions sobrevingudes que afectin el

reconeixement del dret o la determinació de l’import mensual

o que hi ha circumstàncies no comunicades per la persona

solAlicitant, amb anterioritat a l’emissió de la proposta, se li han

de posar els fets de manifest, i s’ha de concedir un termini de

deu dies per formular alAlegacions i, si escau, aportar la

documentació necessària.

3. Quan es comprovi que la persona solAlicitant compleix tots

els requisits, però manca informació d’alguna persona integrant

del nucli a efectes d’establir les prestacions complementàries,

s’ha d’aprovar la prestació bàsica a favor de la persona

solAlicitant. Una vegada rebuda la informació restant, si s’escau,

s’ha de dictar resolució amb l’import total que correspon a la

unitat familiar. Aquesta nova resolució produirà efectes a partir

de la data que s’hi indiqui, sense que en cap cas pugui tenir

efectes retroactius.

Article 15

Resolució del procediment

1. En el termini de tres mesos des de l’entrada de la solAlicitud

en el registre de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació,

la consellera ha de dictar i notificar la resolució. Transcorregut

aquest termini sense que s’hagi dictat i notificat la resolució,

s’ha d’entendre desestimada la solAlicitud.

2. La resolució estimatòria ha d’establir, entre d’altres, la

quantia de la prestació, la relació de drets i obligacions que

corresponguin a les persones destinatàries i la data a partir de

la qual la prestació reportarà efectes econòmics.

Article 16

Comunicació i cessió de dades

1. Les administracions públiques, en els termes prevists en la

legislació reguladora de la protecció de dades de caràcter

personal, es comunicaran les dades d’aquest caràcter relatives

a les persones destinatàries, amb el seu consentiment, quan el

seu coneixement sigui necessari pel compliment de fins

directament relacionats amb les funcions legítimes de cedent i

cessionari en relació amb les actuacions previstes en aquesta

Llei.

2. Quan la situació econòmica patrimonial de les persones

interessades s’hagi d’acreditar mitjançant certificacions emeses

per l’Administració tributària estatal, les persones interessades

han d’autoritzar la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

perquè solAlicitin directament aquestes certificacions.

Article 17

Durada de la prestació econòmica

1. La prestació s’ha de mantenir mentre subsisteixin les causes

que en motivaren la concessió, excepte que concorrin les

causes de suspensió o extinció establertes en aquesta llei o en

el seu desenvolupament reglamentari.

2. Als efectes anterior, la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació ha de revisar anualment el manteniment de les

circumstàncies que motivaren la seva concessió, i les persones

destinatàries estan obligades a comunicar qualsevol alteració

d’aquestes circumstàncies, d’acord amb l’apartat c) de l’article

7.
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3. Quan s’extingeixi la prestació, han de transcórrer 3 mesos

des de la resolució que n’acordi l’extinció, per poder presentar

una nova solAlicitud. 

Article 18

Pagament de la prestació econòmica

1. La concessió de la renda social garantida ha de reportar

efectes econòmics a partir del primer dia del mes següent a la

data de resolució de la concessió.

2. No obstant l’anterior, quan la resolució es dicti una vegada

hagi transcorregut el termini de tres mesos previst per l’article

15, i sigui estimatòria, la prestació ha de reportar efectes

econòmics a partir del primer dia al mes següent del

compliment del termini esmentat.

3. Els pagaments s’han d’efectuar per mensualitats vençudes.

Secció 2a

Modificació, suspensió i extinció

Article 19

Revisió del compliment dels requisits i de les obligacions

1. L’òrgan instructor pot comprovar d’ofici, en qualsevol

moment, el manteniment dels requisits que motivaren la

concessió de la prestació així com la seva quantia. 

2. L’òrgan instructor pot fer el seguiment del compliment de les

obligacions per part de les persones destinatàries, previstes per

l’article 7 de la llei. A aquests efectes, es pot requerir la

compareixença personal a les persones beneficiàries titulars,

així com requerir la documentació que acrediti el compliment

dels requisits establerts per percebre la renda social garantida.

Article 20

Modificació de la prestació econòmica

1. La prestació econòmica concedida inicialment pot

experimentar modificacions com a conseqüència dels canvis

esdevinguts a la unitat familiar, els quals poden ser tant de

caràcter personal, com econòmic. 

2. El procediment de modificació de la prestació econòmica es

pot iniciar d’ofici o a instància de part.

3. El procediment iniciat d’ofici quan derivi d’una comprovació

per la pròpia administració s’haurà de comunicar a la persones

beneficiària titular, qui  disposarà d’un termini de deu dies per

fer les alAlegacions o aportar la documentació que estimi

convenients.

4. Quan la modificació derivi de la incorporació de qualsevol

de les persones destinatàries a un lloc de treball normalitzat, els

ingressos que se’n derivin s’han de computar en un 50% a

efectes del càlcul de l’import de la prestació per un període de

6 mesos des de la resolució que acordi aquesta modificació i

mentre duri el contracte de treball. Una vegada transcorregut

aquest període s’han de descomptar íntegrament. 

Article 21

Suspensió de la prestació econòmica

1. La prestació econòmica es pot suspendre per algun dels

motius següents: 

a) Quan temporalment el còmput total d’ingressos superi

l’equivalent al màxim del barem de la prestació.

b) Quan s’estigui instruint un procediment sancionador i a

proposta de l’òrgan instructor.

c) Mentre es tramiti la modificació o l’extinció de la

prestació.

d) Quan la persona beneficiària titular sigui internada, per

un període superior a un mes i amb caràcter temporal, en un

centre o institució d’internament  en els quals tengui cobertes

les necessitats bàsiques de subsistència.

2. Els efectes de la suspensió s’han de determinar en la

resolució que l’acordi.

3. La desaparició de les circumstàncies que hagin motivat la

suspensió de la prestació econòmica ha de donar lloc, a

instància de l’òrgan instructor, a la represa dels efectes

econòmics de la prestació que tenia concedida la persona titular

abans que se’n resolgués la suspensió. 

Article 22

Extinció de la renda social

1. La prestació de la renda social s’extingeix per alguna de les

causes següents: 

a) Per la modificació de les condicions tingudes en compte

per a la concessió de la prestació.

b) Per la pèrdua d’algun dels requisits exigits a la persona

titular per al seu reconeixement, prevists a l’article 6. 

c) Per l’incompliment greu, per part de les persones

destinatàries, de les obligacions previstes en l’article 7.

d) Per traslladar la residència a un municipi situat fora de

les Illes Balears. 

e) Per l’actuació fraudulenta o el falsejament de dades

encaminades a l’obtenció, la conservació o l’augment de la

renda social garantida.

f) Per  la mort de la persona beneficiària titular. En aquest

cas, la persona de major edat, sempre que hagi complert la

majoria d’edat, o la persona física que exerceixi la tutela o la

guarda i custòdia, que formi part del nucli familiar, pot

subrogar-se en la posició de la persona titular de la prestació,

sempre que es continuen complint la resta de requisits per

ser-ne beneficiària prevists en aquesta Llei.

g) Per la renúncia de la persona titular.

h) Per les que es prevegin reglamentàriament.
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2. La Conselleria de Serveis Socials i Cooperació pot actuar

d’ofici, quan tengui coneixement d’alguna d’aquestes

circumstàncies, posant-ho en coneixement de la persona

beneficiària titular, qui disposarà d’un termini de deu dies

hàbils per fer les alAlegacions o aportar la documentació que

estimi convenients.

Article 23

Reintegrament de la prestació

Les persones destinatàries, per iniciativa pròpia o per

requeriment de l’Administració, han de reintegrar les quanties

rebudes per error o percebudes indegudament quan es

produeixin algunes de les causes d’extinció o suspensió de la

prestació, per modificació de la prestació  o qualsevol altra

causa admesa en dret, d’acord amb l’article 40 del Decret

75/2004, de 27 d’agost, de desplegament de determinats

aspectes de la Llei de finances i de les de pressuposts generals

de la comunitat autònoma de les Illes Balears i l’article 77 de

la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

Secció 3a

Comissió Tècnica de la renda social garantida

Article 24

La Comissió Tècnica de la renda social garantida

1. Es crea la Comissió Tècnica de la renda social garantida,

adscrita a la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, amb

les funcions següents:

a) Valorar periòdicament la implementació del programa.

b) Resoldre dubtes i alAlegacions que puguin presentar les

persones interessades.

c) Proposar modificacions en la reglamentació de la renda.

d) Instruir els expedients sancionadors. 

e) Elevar els informes de valoració i les propostes de

modificació a la consellera de Serveis Socials i Cooperació i als

òrgans de coordinació i participació autonòmics del sistema de

serveis socials.

2. Aquesta Comissió ha d’estar formada per, com a mínim, tres

persones funcionàries adscrites a la Conselleria de Serveis

Socials i Cooperació, les quals han de ser nomenades per la

seva consellera indicant, d’entre elles, les persones que n’han

d’exercir la presidència i la secretaria.

3. Mitjançant reglament es poden determinar les funcions,

composició i règim de funcionament de la Comissió Tècnica de

la renda social garantida.

TÍTOL III 

RÈGIM SANCIONADOR

Article 25

Subjectes responsables

Són subjectes responsables les persones físiques a les quals

siguin imputables les accions o omissions constitutives

d’infraccions tipificades en aquest títol. 

Article 26

Infraccions

1. Constitueixen infraccions administratives les accions o

omissions de les persones titulars de la prestació econòmica de

la renda de social tipificades com a tals en aquesta Llei, que

poden ser especificades en els reglaments que la despleguin.

Les infraccions no poden ser objecte de sanció sense la prèvia

instrucció  del procediment oportú.

2. Les infraccions es classifiquen en lleus, greus i molt greus.

Article 27

Infraccions lleus

Són infraccions lleus:

a) L’incompliment de l’obligació de comunicar qualsevol

canvi de domicili de la persona titular, qualsevol modificació

dels ingressos percebuts o del nombre de persones integrants de

la unitat familiar, o d’altres requisits per percebre la renda,

encara que d’aquests canvis no es derivi percepció, modificació

o conservació indeguda de la renda.

b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda

social garantida, sabent que no es compleixen els requisits per

a tenir-la, encara que d’aquestes actuacions no se’n derivi

l’obtenció o la conservació pretesa. 

c) La negativa injustificada a acudir a les cites requerides

per la Conselleria.

Article 28

Infraccions greus

Són infraccions greus: 

a) La reincidència en una falta lleu en un termini d’un any.

b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda

social, sabent que no es compleixen els requisits per a tenir-la,

quan d’aquestes actuacions se n’hagués derivat una percepció

indeguda de la prestació econòmica en una quantia inferior o

igual al 100% de la quantia màxima de la renda social que

pogués correspondre amb caràcter anual a una unitat familiar

de les característiques de la persona infractora.  

c) La utilització de la prestació per a fins diferents dels

establerts a la Llei.
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Article 29

Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus: 

a) La reincidència en una falta greu en el termini de 3 anys.

b) Les actuacions dirigides a obtenir o conservar la renda

social, sabent que no es compleixen els requisits per a tenir-la,

quan d’aquestes actuacions se n’hagués derivat una percepció

indeguda de la prestació econòmica en una quantia superior  al

100% de la quantia màxima de la renda que pogués

correspondre amb caràcter anual a una unitat familiar de les

característiques de la persona infractora.  

Article 30

Sancions

1. Les infraccions lleus se sancionen amb l’extinció de la

prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta en un

període no inferior als 6 mesos ni superior als 12.

2. Les infraccions greus se sancionen amb l’extinció de la

prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta en un

període no inferior als 13 mesos ni superior als 23.

3. Les infraccions molt greus se sancionen amb l’extinció de la

prestació econòmica i la prohibició d’accés a aquesta en un

període no inferior als 24 mesos ni superior als 36.

Article 31

Òrgans competents en el procediment sancionador

1. L’òrgan competent per instruir el procediments sancionadors

és la Comissió tècnica de la renda social garantida de la

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació. 

2. L’òrgan competent per resoldre els procediments

sancionadors és la consellera de Serveis Socials i Cooperació.

Article 32

Règim supletori i procediment sancionador

En tot allò no previst en aquesta Llei, així com pel que fa al

procediment sancionador, s’ha d’aplicar el títol IX de la Llei

4/2009, d’11 de juny, de serveis socials de les Illes Balears.

Disposició transitòria primera

Implementació de la renda social garantida

1. A partir de l’entrada en vigor de la Llei només podran tenir

dret a la renda social garantida els nuclis familiars sense

ingressos i amb fills i/o filles menors d’edat a càrrec, sempre i

quan compleixin els requisits establerts.

2. La implementació de la renda social garantida respecte dels

nuclis familiars de parelles, de persones soles o d’altres formes

de convivència sense menors d’edat a càrrec ha de ser

progressiva, mitjançant la seva inclusió dins de la Cartera

Bàsica de Serveis Socials.

Disposició transitòria segona

Regles procedimentals aplicables fins al desenvolupament

reglamentari

1. Fins a que no es produeixi el desplegament reglamentari

d’aquesta llei, la Direcció General de Planificació i Serveis

Socials és l’òrgan instructor de la renda social garantida.

2. Sempre i quan s’hagi implementat el sistema informàtic que

ho faci possible, les solAlicituds de renda social garantida també

es poden presentar telemàticament, a través del registre

telemàtic de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació, per

la qual cosa cal disposar d’un dels certificats electrònics

reconeguts per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

d’acord amb l’establert en la Llei 11/2007, de 22 de juny,

d’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, i

normativa autonòmica aplicable.

En aquest darrer cas, la documentació requerida es pot

annexar a la solAlicitud, en el moment de trametre-la, o

autoritzar a l’Administració la consulta de les dades

contingudes en els certificats, en aquells casos que hi hagi

aquesta opció. Així mateix, es poden rebre les notificacions que

hagi de fer l’Administració de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears, referides a aquest procediment, a través del

sistema de notificacions telemàtiques, disponible en el portal

esmentat, si així ho indica l’imprès de la solAlicitud i s’ha donat

d’alta en el sistema.

Disposició final primera

Habilitació normativa

S’autoritza al Govern de les Illes Balears per a dictar les

normes de desenvolupament d’aquesta Llei.

Disposició final segona

Inclusió de la renda social garantida dins de la Cartera

Bàsica de  Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014

S’afegeix dins el contingut de la Cartera Bàsica de Serveis

Socials de les Illes Balears 2011-2014, regulada pel Decret

56/2011, de 20 de maig, pel qual s’aprova la Cartera Bàsica de

Serveis Socials de les Illes Balears 2011-2014, la prestació

derivada de la renda social garantida.

Disposició final tercera

Entrada en vigor

Aquesta Llei entrarà en vigor al mes següent de la seva

publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 de desembre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

La presidenta:

Francesca Lluch Armengol i Socias.
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ANNEX

BAREM DE LA PRESTACIÓ DE LA RENDA SOCIAL

GARANTIDA DE LES ILLES BALEARS

Imports per a l’exercici 2016

Prestació bàsica mensual:              428,03 i
Còmput total màxim mensual:      776,58 i
Prestació econòmica mínima:        108,00 i

Prestacions addicionals mensuals per a altres membres del nucli

familiar 

Concepte % PB (*) Import

unitari

Import

total

Primera persona 100 428,03 428,03

Segona persona 30 128,41 556,44

Tercera persona 20 85,61 642,05

Quarta persona 10 42,80 684,85

Cinquena persona 10 42,80 727,65

Sisena persona 10 42,80 770,45

Setena persona 1,43 6,13 776,58

(*)  % PB: Percentatge de la prestació bàsica.

1. L’import de la prestació és de 108,00 i a un màxim de

776,58 i mensuals. Tot això depèn del nombre de membres

del nucli familiar. 

2. La durada de la prestació és de 12 pagaments mensuals,

prorrogables per anys naturals mentre es compleixin els

requisits de concessió.

3. Les prestacions previstes s’han de revalorar anualment

d’acord amb l’article 8 d’aquesta Llei, mitjançant resolució de

la consellera de Serveis Socials i Cooperació la qual s’haurà de

publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de desembre de 2015, d'acord amb el que disposa

l'article 117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el

Projecte de Llei RGE núm. 10607/15, de derogació de la Llei

9/2014, de 29 de setembre, per la qual s'estableix i regula la

protecció a la maternitat.

Així mateix, la Mesa acorda que, un cop transcorreguts els

15 dies per tal que els grups parlamentaris recaptin opinions

i perquè els serveis de la cambra elaborin un dossier

documental, s'obri un termini ordinari de presentació

d'esmenes i que es tramitin davant la Comissió d'Assumptes

Socials i Drets Humans.

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Marc Pons i Pons, secretari del Consell de Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 18 de

desembre de 2015, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

13. Acord pel qual s’aprova el Projecte de llei de

derogació de la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la

qual s’estableix i regula la protecció a la maternitat.

La Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix

i regula la protecció a la maternitat, té per objecte la

configuració del marc jurídic d’actuació de la comunitat, en

l’àmbit de la protecció i l’atenció social a la maternitat, que

comprèn el disseny de mesures i actuacions dirigides a garantir

i protegir el dret de la dona embarassada a ser mare,

especialment el de les dones que es trobin en situació de

desemparament o risc social, propiciant l’establiment dels

mitjans necessaris de caràcter social, jurídic, educatiu, sanitari

o assistencial que permetin aconseguir aquesta finalitat.

La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març', de salut sexual i

reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, en el

preàmbul reconeix que la decisió de tenir fills i de quan tenir-

los constitueix un dels assumptes més íntims i personals que les

persones afronten al llarg de les seves vides, que integra un

àmbit essencial de l’autodeterminació individual. Els poders

públics estan obligats a no interferir en aquest tipus de

decisions, però, també, han d’establir les condicions perquè

s’adoptin de manera lliure i responsable, posant a l’abast dels

qui ho necessitin serveis d’atenció sanitària, assessorament o

informació. Així mateix, la Llei Orgànica 2/2010 reconeix el

dret a la maternitat lliurement decidida, que implica, entre

altres coses, que les dones puguin prendre la decisió inicial

sobre el seu embaràs i que aquesta decisió, conscient i

responsable, sigui respectada. Amb aquesta finalitat, s’ha

considerat raonable, d’acord amb les indicacions de les

persones expertes i l’anàlisi del dret comparat, deixar un

termini de catorze setmanes en el qual es garanteix a les dones

la possibilitat de prendre una decisió lliure informada sobre la

interrupció de l’embaràs, sense interferència de tercers, cosa

que la sentència del Tribunal Constitucional núm. 53/1985

denomina autodeterminació conscient. La intervenció

determinant d’un tercer en la formació de la voluntat de la dona

gestant no ofereix més garantia per al fetus i, a la vegada, limita

innecessàriament la personalitat de la dona, valor emparat en

l’article 10.1 de la Constitució.

En aquest sentit, la Llei Orgànica 2/2010, en el capítol I del

títol II, que té caràcter orgànic d’acord amb la disposició final

tercera, estableix en l’article 14 que, per a la interrupció de

l’embaràs a petició de la dona, un dels requisits és que s’hagi

informat la dona embarassada sobre els drets, les prestacions i

les ajudes públiques de suport a la maternitat, en els termes que

estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 17. Així, es diferencien

dos supòsits. D’una banda, quan s’ha optat per la interrupció,

la informació sobre les ajudes públiques disponibles per a les

dones embarassades i la cobertura sanitària durant l’embaràs i

el part, entre d’altres, es facilita en un sobre tancat i, per tant,

no es tracta d’una informació personalitzada, que només es

dona amb aquest caràcter si la dona ho solAlicita, d’acord amb

l’apartat 5 de l’article 17 de la Llei Orgànica 2/2010,
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precisament per crear un àmbit lliure de pressions en la presa

de la decisió, d’acord amb la Plataforma d’Acció de Pequín,

acordada en la IV Conferència Mundial de les nacions Unides

sobre la Dona, de 1995, i a diferència de l’article 7 de la Llei

9/2014, que estableix que la informació ha de ser

personalitzada, sens perjudici de lliurar, a més, la

documentació corresponent. L’altre supòsit, previst en l’apartat

4 de l’article 17 de la Llei Orgànica 2/2010, és amb caràcter

previ a la prestació del consentiment, en què aquesta

informació sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques

de suport a la maternitat s’ha de donar juntament i

específicament amb la informació sobre les conseqüències

mèdiques, psicològiques i socials de la prossecució de

l’embaràs o de la interrupció, i en els termes dels articles 4 i 10

de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de

l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria

d’informació i documentació cliínica, de manera que aquesta

informació l’han de garantir i prestar els facultatius

responsables.

Així, la llei autonòmica és innecessària, atès que la Llei

Orgànica 2/2010 ja preveu que la informació a què es refereix

l’article 7 de la Llei 9/2014 sigui facilitada pels metges

responsables dels centres sanitaris, i la intervenció d’entitats

privades sense ànim de lucre en aquest procés d’informació no

garanteix que estigui lliure de perjudicis. D’acord amb la

Resolució del Parlament de la Unió Europea 2001/2128 (INI)

sobre salut sexual i reproductiva i els drets associats, que conté

un conjunt de recomanacions als governs dels estats membres

en matèria d’anticoncepció, embarassos no desitjats i educació

afectivosexual, aquesta informació ha de ser confidencial i ha

d’estar exempta de judicis de valor. Per això, es considera

oportú derogar la Llei autonòmica.

Així mateix, cal recordar que, d’acord amb l’article 3 de la

Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona,

aquest òrgan té com a funció impulsar les mesures de

coordinació necessàries entre els programes d’actuació que

incideixin en la situació de la dona, desenvolupats pels diversos

poders públics de la comunitat autònoma. D’altra banda,

l’article 3 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona,

estableix el dret a la maternitat, que es considera un bé

insubstituïble, i precisa que tote les càrregues de les filles i dels

fills han de rebre ajudes directes de les institucions públiques

de les Illes Balears, a fi de no constituir discriminació onerosa

per a les dones. D’acord amb la disposició transitòria única de

la Llei 12/2006, mentre no s’hagin engegat els organismes i les

mesures que preveu aquesta llei, l’Institut Balear de la Dona ha

de vetllar pel compliment del que disposa. Així, correspon a

l’Institut coordinar i facilitar als centres sanitaris la informació

sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques de suport

a la maternitat, sense que sigui necessària la creació d’una

xarxa paralAlela.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta de la

consellera de Serveis Socials i Cooperació, adopta l’Acord

següent:

“Primer. Aprovar el Projecte de llei de derogació de la Llei

9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix i regula

la protecció a la maternitat.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el

Projecte de llei de derogació de la Llei 9/2014, de 29 de

setembre, per la qual s’estableix i regula la protecció a la

maternitat i, de conformitat amb l’article 145 del Reglament

de la cambra, solAlicitar a la Mesa del Parlament que en

proposi al Ple la tramitació directa i en lectura única si ho

creu convenient.”

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, 18 de desembre de 2015.

El secretari del Consell de Govern.

Vistiplau, la presidenta.

B)

PROJECTE DE LLEI DE DEROGACIÓ DE LA LLEI

9/2014, DE 29 DE SETEMBRE, PER LA QUAL

S’ESTABLEIX I REGULA LA PROTECCIÓ A LA

MATERNITAT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual s’estableix

i regula la protecció a la maternitat, té per objecte la

configuració del marc jurídic d’actuació de la comunitat, en

l’àmbit de la protecció i l’atenció social a la maternitat, que

comprèn el disseny de mesures i actuacions dirigides a garantir

i protegir el dret de la dona embarassada a ser mare,

especialment el de les dones que es trobin en situació de

desemparament o risc social, propiciant l’establiment dels

mitjans necessaris de caràcter social, jurídic, educatiu, sanitari

o assistencial que permetin aconseguir aquesta finalitat.

La Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i

reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, en el

preàmbul reconeix que la decisió de tenir fills i de quan

tenir-los constitueix un dels assumptes més íntims i personals

que les persones afronten al llarg de les seves vides, que integra

un àmbit essencial de l’autodeterminació individual. Els poders

públics estan obligats a no interferir en aquest tipus de

decisions, però, també, han d’establir les condicions perquè

s’adoptin de manera lliure i responsable, posant a l’abast dels

qui ho necessitin serveis d’atenció sanitària, assessorament o

informació. Així mateix, la Llei orgànica 2/2010 reconeix el

dret a la maternitat lliurement decidida, que implica, entre

altres coses, que les dones puguin prendre la decisió inicial

sobre el seu embaràs i que aquesta decisió, conscient i

responsable, sigui respectada. Amb aquesta finalitat, s’ha

considerat raonable, d’acord amb les indicacions de les

persones expertes i l’anàlisi del dret comparat, deixar un

termini de catorze setmanes en el qual es garanteix a les dones

la possibilitat de prendre una decisió lliure i informada sobre la

interrupció de l’embaràs, sense interferència de tercers, cosa

que la sentència del Tribunal Constitucional núm. 53/1985

denomina autodeterminació conscient. La intervenció

determinant d’un tercer en la formació de la voluntat de la dona

gestant no ofereix més garantia per al fetus i, a la vegada, limita

innecessàriament la personalitat de la dona, valor emparat en

l’article 10.1 de la Constitució.

En aquest sentit, la Llei orgànica 2/2010, en el capítol I del

títol II, que té caràcter orgànic d’acord amb la disposició final

tercera, estableix en l’article 14 que, per a la interrupció de

l’embaràs a petició de la dona, un dels requisits és que s’hagi
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informat la dona embarassada sobre els drets, les prestacions i

les ajudes públiques de suport a la maternitat, en els termes que

estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 17. Així, es diferencien

dos supòsits. D’una banda, quan s’ha optat per la interrupció,

la informació sobre les ajudes públiques disponibles per a les

dones embarassades i la cobertura sanitària durant l’embaràs i

el part, entre d’altres, es facilita en un sobre tancat i, per tant,

no es tracta d’una informació personalitzada, que només es

dóna amb aquest caràcter si la dona ho solAlicita, d’acord amb

l’apartat 5 de l’article 17 de la Llei orgànica 2/2010,

precisament per crear un àmbit lliure de pressions en la presa

de la decisió, d’acord amb la Plataforma d’Acció de Pequín,

acordada en la IV Conferència Mundial de les Nacions Unides

sobre la Dona, de 1995, i a diferència de l’article 7 de la Llei

9/2014, que estableix que la informació ha de ser

personalitzada, sens perjudici de lliurar, a més, la

documentació corresponent. L’altre supòsit, previst en l’apartat

4 de l’article 17 de la Llei orgànica 2/2010, és amb caràcter

previ a la prestació del consentiment, en què aquesta

informació sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques

de suport a la maternitat s’ha de donar juntament i

específicament amb la informació sobre les conseqüències

mèdiques, psicològiques i socials de la prossecució de

l’embaràs o de la interrupció, i en els termes dels articles 4 i 10

de la Llei 41/2002, de 14 de novembre, bàsica reguladora de

l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria

d’informació i documentació clínica, de manera que aquesta

informació l’han de garantir i prestar els facultatius

responsables.

Així, la Llei autonòmica és innecessària, atès que la Llei

orgànica 2/2010 ja preveu que la informació a què es refereix

l’article 7 de la Llei 9/2014 sigui facilitada pels metges

responsables dels centres sanitaris, i la intervenció d’entitats

privades sense ànim de lucre en aquest procés d’informació no

garanteix que estigui lliure de perjudicis. D’acord amb la

Resolució del Parlament de la Unió Europea 2001/2128 (INI)

sobre salut sexual i reproductiva i els drets associats, que conté

un conjunt de recomanacions als governs dels estats membres

en matèria d’anticoncepció, embarassos no desitjats i educació

afectivosexual, aquesta informació ha de ser confidencial i ha

d’estar exempta de judicis de valor. Per això, es considera

oportú derogar la Llei autonòmica.

Així mateix, cal recordar que, d’acord amb l’article 3 de la

Llei 5/2000, de 20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona,

aquest òrgan té com a funció impulsar les mesures de

coordinació necessàries entre els programes d’actuació que

incideixin en la situació de la dona, desenvolupats pels diversos

poders públics de la comunitat autònoma. D’altra banda,

l’article 3 de la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona,

estableix el dret a la maternitat, que es considera un bé

insubstituïble, i precisa que totes les càrregues i les cures que

suposen la gravidesa, el part, la criança i la socialització de les

filles i dels fills han de rebre ajudes directes de les institucions

públiques de les Illes Balears, a fi de no constituir

discriminació onerosa per a les dones. D’acord amb la

disposició transitòria única de la Llei 12/2006, mentre no

s’hagin engegat els organismes i les mesures que preveu

aquesta Llei, l’Institut Balear de la Dona ha de vetllar pel

compliment del que disposa. Així, correspon a l’Institut

coordinar i facilitar als centres sanitaris la informació sobre els

drets, les prestacions i les ajudes públiques de suport a la

maternitat, sense que sigui necessària la creació d’una xarxa

paralAlela.

Article únic

Derogació

Es deroga la Llei 9/2014, de 29 de setembre, per la qual

s’estableix i regula la protecció a la maternitat.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Llei comença a vigir el mateix dia en què s’hagi

publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 18 de desembre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

La presidenta:

Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 16 de desembre de 2015, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10277/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a política de protecció del territori, derivada

de la InterpelAlació RGE núm. 8752/15.

D'acord amb el que es preveu a l'article 161 del Reglament

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Podem

Illes Balears presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

8752/15, relativa a política de protecció del territori, la moció

següent.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a la modificació de la Llei 6/1999, de Directrius

d'Ordenació Territorial, emprant com a base la Iniciativa

Legislativa Popular presentada pel GOB la passada legislatura.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a identificar i modificar o derogar tots els articles i

disposicions addicionals que figuren a les lleis sectorials de

Turisme, Agrària i de Comerç i que afecten directament el

nostre territori.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a aprovar una nova llei del sòl, consensuada amb les

administracions insulars, locals i entitats socials i

mediambientals, en què l'esperit sigui recuperar la defensa del

nostre territori, buscant l'interès general en contra d'interessos

especulatius particulars.
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Palma, a 14 de desembre de 2015.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de desembre de 2015, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10381/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (XI).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions ha pres la conselleria d'Educació per al

curs 2015/2016 per solucionar els problemes d'escolarització

que hi ha al municipi de Santa Eulària del Riu?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

B)

RGE núm. 10382/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (XII).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines gestions s'han fet des de la Conselleria d'Educació

per tal que l'ensenyament de la Música Popular i Tradicional

sigui present al Conservatori d'Eivissa?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

C)

RGE núm. 10383/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a mesures de salut mental a Eivissa i

Formentera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa dur a terme el Govern per palAliar les

deficiències en salut mental que hi ha a les illes d'Eivissa i de

Formentera?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

D)

RGE núm. 10384/15, de la diputada Maria Antònia Sureda

i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears, relativa a educació a Eivissa (XIII).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures té previst d'implantar el Govern per tal de

millorar l'ensenyament d'adults i fer que arribi a tothom?

Palma, a 2 de desembre de 2015.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

E)

RGE núm. 10385/15, del diputat Sr. Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a medi ambient.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions està duent a terme la Conselleria de Medi

Ambient i Agricultura davant el fong que està matant molts

d'ametllers a Mallorca?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

F)

RGE núm. 10399/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a viatge a

París.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quants dies han estat els directors generals d'Energia i

Canvi climàtic i d'Educació Ambiental a la COP 21 París

France Sustainable Innovation Forum 2015?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

G)

RGE núm. 10402/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a aportacions

fetes a la COP 21 París France Sustainable Innovarion

Forum.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines aportacions han fet els Directors Generals d'Energia

i Canvi climàtic i d'Educació Ambiental a la COP 21 París

France Sustainable Innovation Forum 2015?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

H)

RGE núm. 10403/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a certificat

d'energia verda.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes empreses de les Illes Balears tenen el certificat

d'Energia Verda?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

I)

RGE núm. 10404/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a certificat

d'energia verda, 2.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

El Govern de les Illes Balears té el certificat d'Energia

Verda?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

J)

RGE núm. 10405/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a indrets on

es troba la Lophocladia lallemandii i la Caulerpa cylindracea.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quins indrets de les Illes Balears es troben les algues

invasores Lophocladia lallemandii i Caulerpa cylindracea?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

K)

RGE núm. 10406/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a hectàrees

afectades per la Lophocladia lallemandii i la Caulerpa

cylindracea.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Es pot estimar el nombre d'hectàrees de les algues invasores

Lophocladia lallemandii i Caulerpa cylindracea a les Illes

Balears?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

L)

RGE núm. 10407/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

repercussions de la Lophocladia lallemandii i la Caulerpa

cylindracea.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines repercussions tenen les algues invasores

Lophocladia lallemandii i Caulerpa cylindracea en el medi

marí?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.
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M)

RGE núm. 10408/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

repercussions de la Lophocladia lallemandii i la Caulerpa

cylindracea sobre la posidònia.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines repercussions tenen les algues invasores

Lophocladia lallemandii i Caulerpa cylindracea sobre la

posidònia?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

N)

RGE núm. 10409/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a varietats

locals de vinya.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quines varietats locals de vinya està treballant la

Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca per a la seva

autorització? S'està treballant en alguna varietat local de vinya

de Menorca? Si és així, feis-ne una relació.

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

O)

RGE núm. 10410/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients

aprovats de l'entrada en vigor de la Llei agrària.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants expedients s'han aprovar des que va entrar en vigor

l'aprovació de la Llei agrària?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

P)

RGE núm. 10412/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a expedients

caducats.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants expedients per infraccions han caducat en el 2015

en les àrees d'agricultura, ramaderia, pesca i medi ambient? (es

volen separats per àrees).

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

Q)

RGE núm. 10413/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves

d'encefalopaties espongiformes tranbsmissibles.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A quantes vaques se'ls ha practicat la prova d'encefalopaties

espongiformes transmissibles (ETT) en el 2015? Es volen

separades per illes.

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

R)

RGE núm. 10414/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de

la llengua blava.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes proves s'han fet per al control de la llengua blava

en el 2015? Es volen separades per illes.

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

S)

RGE núm. 10415/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de

brucelAlosi bovina, ovina i caprina.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
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sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes proves s'han fet per al control de la brucelAlosi

bovina i la brucelAlosi ovina i caprina en el 2015? Es volen

separades per illes.

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

T)

RGE núm. 10416/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de

la tuberculosi bovina.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes proves s'han fet per al control de la tuberculosi

bovina en el 2015? Es volen separades per illes

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

U)

RGE núm. 10417/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de

la leucosi enzootica i peripmneumonia bovina.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes proves s'han fet per al control de la de la leucosi

enzoòtica i peripmeumonia contagiosa bovina en el 2015? Es

volen separades per illes.

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

V)

RGE núm. 10418/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de

la malaltia d'Aujeszky.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes proves s'han fet per al control de la malaltia

d'Aujeszky en el 2015? Es volen separades per illes.

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

W)

RGE núm. 10419/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a proves de

pesta porcina.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes proves s'han fet per al control de la pesta porcina

(PPC), la pesta porcina africana (PPA) i la malaltia vesicular

pocina (MVP) en el 2015? Es volen separades per illes.

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

X)

RGE núm. 10420/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

urbanitzacions, nuclis urbans i rurals que han solAlicitat la

legalització.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes urbanitzacions i/o nuclis urbans i rurals ilAlegals

s'han acollit a la seva legalització des de l'entrada en vigor la

LOUS?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

Y)

RGE núm. 10421/15, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cases

ilAlegals que s'han acollit a la seva legalització mitjançant la

LOUS.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quantes cases ilAlegals s'han acollit a la seva legalització des

de l'entrada en vigor la LOUS?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.
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Z)

RGE núm. 10576/15,del diputat Sr. Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

unifamiliars aïllats que han presentat declaració responsable

d'inici d'activitat turística a Mallorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quants d'habitatge unifamiliars aïllats, especificats per

municipi, han presentat declaració responsable d’inici

d’activitat turística davant l'administració competent a l'illa de

Mallorca, d'acord amb allò que estableix l'article 52 de la llei

8/2102 del Turisme de les Illes Balears?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

AA)

RGE núm. 10577/15,del diputat Sr. Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

unifamiliars aïllats que han presentat declaració responsable

d'inici d'activitat turística a Eivissa.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té constància el Govern sobre el nombre d'habitatges

unifamiliars aïllats que han presentat declaració responsable

d’inici d’activitat turística davant l'administració competent a

l'illa d'Eivissa, d'acord amb allò que estableix l'article 52 de la

Llei 8/2102, del turisme de les Illes Balears, i, en cas afirmatiu,

quants ho han fet i de quins municipis?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

AB)

RGE núm. 10578/15,del diputat Sr. Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

unifamiliars aïllats que han presentat declaració responsable

d'inici d'activitat turística a Formentera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té constància el Govern sobre el nombre d'habitatges

unifamiliars aïllats que han presentat declaració responsable

d’inici d’activitat turística davant l'administració competent a

l'illa de Formentera, d'acord amb allò que estableix l'article 52

de la Llei 8/2102, del turisme de les Illes Balears, i, en cas

afirmatiu, quants ho han fet i de quins municipis?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

AC)

RGE núm. 10579/15,del diputat Sr. Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

unifamiliars aïllats que han presentat declaració responsable

d'inici d'activitat turística a Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té constància el Govern sobre el nombre d'habitatges

unifamiliars aïllats que han presentat declaració responsable

d’inici d’activitat turística davant l'administració competent a

l'illa de Menorca, d'acord amb allò que estableix l'article 52 de

la Llei 8/2102, del turisme de les Illes Balears, i, en cas

afirmatiu, quants ho han fet i de quins municipis?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.

AD)

RGE núm. 10580/15,del diputat Sr. Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a habitatges

unifamiliars aïllats que han presentat declaració responsable

d'inici d'activitat turística a Menorca.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té constància el Govern sobre el nombre d'habitatges que

no corresponen a la tipologia d'habitatges unifamiliars aïllats

segons allò que estableix l'article 52 de la Llei 8/2102, de

turisme de les Illes Balears que, d'acord amb les altres

tipologies que estableix el Decret Llei 6/2013, de modificació

de l'esmentada Llei del turisme, especifiques per a l'illa de

Menorca han presentat declaració responsable d’inici

d’activitat turística davant l'administració competent, i, en cas

afirmatiu, quines són les seves tipologies, quants ho han fet de

cadascuna i de quins municipis?

Palma, a 16 de desembre de 2015.

El diputat:

Damià Borràs i Barber.



BOPIB núm. 26 - 28 de desembre de 2015 943

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de

dia 23 de desembre de 2015, admet a tràmit les proposicions

no de llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10340/15, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a millora de les condicions laborals en

l'hoteleria balear.

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Podem Illes Balears presenta la proposició no de

llei següent perquè sigui tramitada davant Ple.

El sector econòmic més important de les Illes Balears és el

turístic. Això provoca que a les nostres illes la principal font

d'ingressos per als seus treballadors i treballadores estigui

subjecta a l'estacionalitat i a un nombre de visites turístiques

variable per temporada, la qual cosa provoca, al nostre mercat

de treball, peculiaritats precàries que no tenen altres comunitats

autònomes. A Balears, 128.364 dels 138.496 nous contractes

són temporals, un 90%. D'altra banda, el 42% dels nous

contractes són a temps parcial. Segons les dades que revela el

Pla contra l'explotació laboral, que va engegar la Conselleria de

Treball, el 25% dels contractes temporals investigats i 1'11,4%

dels contractes a temps parcial revisats presentaven algun tipus

d'irregularitat.

Tot això repercuteix en una creixent precarització de les

condicions laborals en el sector turístic i en la desregulació

quant a la càrrega de treball que assumeixen les seves

empleades i empleats.

El Reial Decret Llei 3/2012, de 10 de febrer, de mesures

urgents per a la reforma del mercat laboral, la reforma laboral

del Partit Popular, fa que no es compleixin els convenis

colAlectius, ja que la legislació permet que les empreses

externes puguin tenir convenis de menor exigència quant a

condicions laborals, càrrega de treball, etc. Aquests processos

d'externalització provoquen condicions laborals penoses quant

a les ràtios salari/hora. Per tot això, el sector de l'hoteleria està

subjecte a una cadena de relacions causa-efecte que desemboca

en l'explotació i la precarietat, de la qual formen part

l'estacionalitat, la disminució gradual de sous i l'augment de

jornada laboral. En una comunitat autònoma amb un 25% de

població en risc d'exclusió social, aquesta situació s'agreuja a

causa del risc que corren els treballadors i les treballadores de

veure's sense treball, en estar contractats de forma temporal,

parcial o encadenant diversos contractes durant la temporada,

i tot plegat augmenta la inseguretat econòmica de milers de

famílies.

En aquest sector laboral és especialment preocupant la

situació de les cambreres de pis, que sofreixen malalties

professionals derivades de la càrrega excessiva de treball, de

l'incompliment dels convenis del sector i de l'explotació laboral

a què són sotmeses. Les malalties que pateixen, entre d'altres,

són la ciàtica, el lumbago o el síndrome del túnel carpià.

Algunes treballadores han d'acudir a l'hospital quan acaben la

jornada laboral perquè les infiltrin amb la finalitat de poder

mitigar el dolor que les acuita a conseqüència d'arribar a netejar

i arreglar entre 18 i 26 habitacions en una jornada, la qual cosa

suposa de l'ordre de vuitanta a cent llits en algunes zones.

Per tot l'exposat, el Grup Parlamentari Podem Illes Balears

presenta la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a vigilar en matèria d'ergonomia que la càrrega de

treball per a les cambreres de pis sigui adequada, de manera

que el nombre màxim d'habitacions i apartaments normals, així

com de sortides a realitzar diàriament per cadascuna d'elles, no

suposi un dany per a la salut de les treballadores, tenint en

compte l'especificitat de cada hotel. Per tot això i per establir

el límit màxim de càrrega laboral tenint sempre en compte les

condicions dels diferents establiments, s'haurà de comptar amb

la participació dels agents socials a través dels comitès de salut

i seguretat laboral. A més, atès que la categoria de cambrera de

pis és una professió predominantment femenina, es tindrà en

compte la perspectiva de gènere en totes les accions que es

desenvolupin.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a realitzar un estudi, en matèria de salut laboral, sobre

l'ergonomia dels hotels de les Illes, per poder posar les mesures

necessàries perquè les cambreres de pis puguin realitzar el seu

treball de forma no lesiva i digna.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a solAlicitar al Govern central un augment del nombre

d'inspectors/es residents a les Illes, per poder dur a terme les

inspeccions necessàries, suficients i no de manera esporàdica,

amb plans sectorials i sostinguts en el temps.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes

Balears a dotar dels recursos necessaris en matèria de salut

laboral perquè es produeixi una detecció i un reconeixement

àgil i precoç de les malalties professionals que pateixen els

treballadors i les treballadores del sector de l'hoteleria, i que

van lligades a una càrrega de treball excessiva al llarg dels seus

anys d'activitat laboral.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya

a canviar les condicions de jubilació anticipada per a aquelles

treballadores i treballadors que no puguin exercir el seu treball

a causa de les malalties derivades d'una excessiva càrrega

laboral durant anys.

6. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya

a derogar la reforma laboral, que ha provocat una situació

d'indefensió absoluta de la classe treballadora, i que provoca

que els convenis d'empreses i/o serveis externalitzats puguin

estar per sota dels convenis colAlectius dels diferents sectors,
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rebaixant així les condicions de treball i augmentant

l'explotació, la precarietat i la càrrega laboral.

Palma, a 16 de desembre de 2015.

La portaveu:

Laura camargo i Fernández.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 7504/15, presentada per la

diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a renovació de comissions de serveis (1).

Els funcionaris són els següents:

• Saez Font, Eugenio

• García Caballero, María del Dulce Nombre

Palma, 27 de novembre de 2015.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 7505/15, presentada per la

diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a renovació de comissions de serveis (2).

A cap.

Palma, 13 de novembre de 2015.

El vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme:

Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 7509/15, presentada per la

diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a renovació de comissions de serveis (6).

No hi ha funcionaris de la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació en aquesta situació.

Palma, a 11 de novembre de 2015.

La consellera de Serveis Socials i Cooperació:

Fina Santiago i Rodríguez.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 7510/15, presentada per la

diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a renovació de comissions de serveis.

A la Conselleria de Salut s'han prorrogat totes les

comissions de serveis fins a la data.

Palma, a 10 de novembre de 2015.

La consellera de Salut:

Patricia Gómez i Picard.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 7512/15, presentada per la

diputada Antònia Perelló i Jorquera, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a renovació de comissions de serveis (10).

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al

Registre General de la cambra.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 10597/15, del director general de l'Ens Públic

de Radiotelevisió de les Illes Balears, relatiu a solAlicitud de

compareixença sobre les línies estratègiques i les noves

actuacions de la Direcció General de l'EPRTVIB i les seves

societats.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

23 de desembre de 2015, conformement amb el punt 2n de la

Resolució de Presidència sobre aplicació de les normes

reglamentàries en el funcionament de la Comissió de control

parlamentari sobre la RTVIB, admet a tràmit l'escrit esmentat,

que solAlicita la compareixença del Sr. Director General de

l'Ens Públic, davant la Comissió de control parlamentari sobre

la Radiotelevisió de les Illes Balears, per tal d'informar sobre

les línies estratègiques i les noves actuacions de la Direcció

General de l'EPRTVIB i les seves societats.

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Habilitació dels dies necessaris per tal que es pugui dur a

terme el debat, l'estudi i l'aprovació, si pertoca, de les

proposicions de llei RGE núm. 4821/15 i 10274/15, així com

de l'elecció dels membres del Consell Assessor de l'EPRTVIB.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

23 de desembre de 2015, conformement amb l'establert als

articles 66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra, a l'article 45.4

de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i a l'acord adoptat

pel Ple de la cambra a la sessió del dia d'ahir, acorda d'habilitar

els dies necessaris per tal de possibilitar l'estudi, la tramitació

i l'aprovació, si pertoca, de les tramitacions esmentades a

l'enunciat.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=28
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=29
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-017.pdf#page=30
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=19
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-025.pdf#page=14
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Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Llista provisional del personal del Parlament de les Illes

Balears admès al procés extraordinari d'implantació inicial de

nivell de carrera professional, amb indicació del nivell

d'enquadrament i els dies sobrers calculats a 31 de desembre

de 2015.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

23 de desembre de 2015, aprova la llista provisional esmentada

a l'enunciat i ordena la seva publicació al BOPIB, tot establint

un període de 10 dies hàbils, a comptar des del dia següent al

de la data de publicació, per tal que el personal funcionari i

laboral fix de la cambra pugui realitzar les observacions i

alAlegacions que estimi oportunes respecte de l'enquadrament

proposat.

Llista provisional del personal del Parlament de les Illes

Balears admès al procés extraordinari d'implantació inicial

de nivell de carrera professional corresponent al personal

funcionari del Parlament de les Illes Balears, amb indicació

del nivell d'enquadrament i els dies sobrers calculats a 31 de

desembre de 2015

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Renúncia al càrrec de lletrat oficial major del Parlament

de les Illes Balears i acceptació de la renúncia per part de la

Mesa.

El Sr. Lluís Isern i Estela solAlicità a la Mesa del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 23 de desembre de 2015,

ser rellevat del càrrec de lletrat oficial major de la cambra, amb

efectes econòmics i administratius a partir de dia 31 de

desembre de 2015, i la Mesa li acceptà la solAlicitud, tot

agraint-li els serveis prestats.

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Nomenament de lletrada oficiala major del Parlament de

les Illes Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

23 de desembre de 2015, acordà, per unanimitat, de nomenar

la Sra. Esperança Munar i Pascual com a lletrada oficiala major

de la cambra, amb efectes econòmics i administratius a partir

de dia 1 de gener de 2016.

Palma, a 23 de desembre de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 25, de 18 de desembre

de 2015.

-  Pàg. 875 i 906. Respostes a preguntes, apartat P)

On diu: A la Pregunta RGE núm. 6994/15, ...

Hi ha de dir: A la Pregunta RGE núm. 6894/15, ...

-  Pàg. 877 i 911. Respostes a preguntes, apartats AP) a AV)

On diu: ..., relativa a funcionaris interins cessats sense que

el seu lloc s'hagi ocupat.

Hi ha de dir: ..., relativa a funcionaris interins cessats sense

que el seu lloc s'hagi ocupat.

-  Pàg. 877 i 911. Respostes a preguntes, apartat AS)

On diu: ..., relativa a funcionaris interins cessats sense que

el seu s'hagi ocupat.

Hi ha de dir: ..., relativa a funcionaris interins cessats sense

que el seu lloc s'hagi ocupat (6).

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/altres/Enquadrament_carrera_professional_31122015.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/altres/Enquadrament_carrera_professional_31122015.pdf
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/altres/Enquadrament_carrera_professional_31122015.pdf
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