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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

2 de març de 2016, procedí a debatre el text de la Moció RGE

núm. 2695/16, relativa a regulació del lloguer de vacances,

amb l'esmena RGE núm. 3073/16, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears que en un termini màxim de sis mesos trameti al

Parlament de les Illes Balears per al seu estudi, debat i

aprovació, si n'era el cas, un projecte de llei que reguli les

diferents modalitats d'estada turística que es produeixen a les

Illes Balears.

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

Illes Balears a redactar el projecte de llei que reguli les

diferents modalitats d’estada turística que es produeixen a les

Illes Balears escoltant tots els sectors afectats, així com els

consells insulars i ajuntaments.

A la seu del Parlament, 8 de març de 2016.

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

2 de març de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 8789/15, relativa a nou REB per a les

Illes Balears, amb les esmenes RGE núm. 3049/16, 3050/16,

3051/16, 3053/16, 3054/16, 3055/16 i 3056/16, i quedà

aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

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

Illes Balears i el Govern de l'Estat, una vegada exhaurit el

termini estatutari de set anys, a l'aprovació d'un nou règim

especial per a les Illes Balears (REB).

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

Balears a presentar una proposta de nou REB valorant la

inclusió en matèria de transports dels punts següents:

2.1. Que es consideri un servei essencial el transport regular de

viatgers per carretera a les Illes.

2.2. Que s'estableixi una tarifa plana per al transport aeri de

residents entre les Illes de 30i que fomenti la cohesió

territorial i actuï de factor de compensació de la realitat insular,

així com una tarifa plana de 50i per a connexions a Madrid i

Barcelona des de les tres illes.

El Govern de les Illes Balears demanarà a l’Estat la declaració

d’obligació de servei públic per a aquelles rutes que es vegin

sotmeses al règim de tarifa plana a què fa referència el paràgraf

anterior.

2.3. El Parlament insta el Govern d’Espanya a finançar

íntegrament el descompte del 50%, i el 89% en el cas de

Formentera, del preu final dels bitllets en les rutes de transport

marítim entre illes als ciutadans i les ciutadanes amb residència

a les Illes Balears.

2.4. Que s'inclogui el transport de residus entre Formentera i

Eivissa, així com també el transport de residus que, en un futur,

es puguin produir entre la resta d’illes puntualment i per causes

d’emergència, sempre d’acord amb el que estableixin els

corresponents plans insulars directors de residus.

2.5. Que s'estableixin compensacions justes pels sobrecostos

derivats de la insularitat en el transport de mercaderies i

subministraments entre les diferents illes i la península,

mitjançant la fórmula d'un IVA reduït i altres mesures que es

considerin efectives.

2.6. L’aplicació del descompte de resident al preu del bitllet per

als vehicles dels residents que viatgen en transport marítim (en

el mateix percentatge que s’aplica al resident).

2.7. La declaració de servei públic del transport de viatgers

entre illes i amb la península quan les companyies que operen

no garanteixin una connectivitat, amb freqüències, horaris i

preus, adequada a les necessitats dels residents.

3. El Parlament de les Illes Balears acorda la creació d’una

ponència específica per tractar totes les qüestions relacionades

amb un nou règim especial.

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

Balears i el Govern de l’Estat a garantir, mitjançant un nou

REB, que les inversions públiques de l’Estat a Balears estiguin,

com a mínim, a la mitjana estatal.

A la seu del Parlament, 8 de març de 2016.

La secretària primera:

Joana Aina Campomar i Orell.

La presidenta:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

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

2 de març de 2016, procedí a debatre el text de la Proposició

no de llei RGE núm. 4753/15, relativa a modificació de la Llei

8/2012, per a la regularització del lloguer de vacances

d'habitatges a les Illes Balears, amb les esmenes RGE núm.

3052/16, 3070/16 i 3071/16, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

B)

Primer. Instar el Govern balear a preparar i presentar al

Parlament un canvi legislatiu en matèria de turisme que

consisteixi a determinar clarament que es poden oferir en

arrendament turístic habitatges unifamiliars aïllats, aparellats,

entremitgeres i en edificis plurifamiliars.

Segon. Instar el Govern balear que aquesta regulació

inclogui, entre d’altres aspectes, les mesures següents amb

finalitats equivalents:

1. Que el lloguer de temporada turístic estigui subjecte a un

control administratiu a través de la realització d'una

comunicació prèvia davant la Conselleria de Turisme.

2. Que els habitatges tinguin una antiguitat mínima de cinc

anys com a criteri per evitar un excés d'oferta i impacte

territorial innecessari.

3. Que s'estableixi una taula de places màximes en funció

de les habitacions o de la superfície de l'habitatge per evitar

la massificació.

4. Que s'estableixi un sistema de qualitat del producte amb

un pla de modernització temporalitzat. Així mateix

s’establiran diferents categories d’habitatge a efectes de

mesurar la qualitat.

5. Que els ajuntaments via el procediment de delimitació

d’unitats de transformació urbanística puguin definir àmbits

territorials on no es pugui realitzar aquest lloguer turístic

perquè existeixi una saturació, per raons de política

d’habitatge o d’altra raó justificada.

6. Que es prevegin altres mesures oportunes per evitar la

massificació i les molèsties als veïnats dels habitatges que

siguin objecte de lloguer turístic.

A la seu del Parlament, 8 de març de 2016.

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 2

de març de 2016, debaté la InterpelAlació RGE núm. 1764/16,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a acadèmies privades de

formació.

Actuà com a interpelAlant el diputat Xavier Pericay i Hosta

i la contestà en nom del Govern de les Illes Balears el conseller

de Treball, Comerç i Indústria. Hi hagué torn de rèplica i de

contrarèplica.

Palma, 9 de març de 2016.

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 2

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

continuació:

A) RGE núm. 2831/16, de la diputada Maria Núria Riera i

Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a publicitat

dels acords de governabilitat, que contestà la consellera de

Participació, Transparència i Cultura.

B) RGE núm. 2833/16, del diputat José Manuel Lafuente i Mir,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a transparència en el

Consell Consultiu, que contestà la consellera de Participació,

Transparència i Cultura.

C) RGE núm. 2835/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a exercici de

les funcions de director de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les

Illes Balears, que contestà la consellera de Participació,

Transparència i Cultura.

D) RGE núm. 2830/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a despeses

derivades dels desplaçaments, que contestà la consellera de

Participació, Transparència i Cultura.

E) RGE núm. 2832/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a  transparència a la

comunitat autònoma, que contestà la consellera de Participació,

Transparència i Cultura.

F) RGE núm. 2834/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes i

Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a contractació

d'alts càrrecs del Govern, que contestà la consellera de

Participació, Transparència i Cultura.
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G) RGE núm. 2836/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a patrimoni de les Illes

Balears, que contestà la consellera d'Hisenda i Administracions

Públiques.

H) RGE núm. 2843/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a LIC

(Llocs d'Interès Comunitari), que contestà el conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca.

I) RGE núm. 2846/16, del diputat David Martínez i Pablo, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a ajudes a

escoles infantils públiques, que contestà el conseller d'Educació

i Universitat.

J) RGE núm. 2821/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a terres de cultiu de la finca

pública de Can Marroig, que contestà el conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca.

K) RGE núm. 2845/16, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a finançament de la facultat de medicina, que contestà el

conseller de Presidència.

L) RGE núm. 2081/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a Pla de salut pública, que

contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 2094/16, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a treballadors

acomiadats per part de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, que contestà la presidenta del Govern de les Illes

Balears.

N) RGE núm. 2083/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa

a aigües depurades, que contestà la presidenta del Govern de

les Illes Balears.

O) RGE núm. 2092/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a acords pel

canvi, que contestà la presidenta del Govern de les Illes

Balears.

P) RGE núm. 2839/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears, relativa

a pactes al Govern estatal, que contestà la presidenta del

Govern de les Illes Balears.

Q) RGE núm. 2838/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en

marxa de la facultat de medicina, que contestà la presidenta del

Govern de les Illes Balears.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.3. TEXTOS REBUTJATS

1.3.3. MOCIONS

Ordre de Publicació

A)

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2

de març de 2016, rebutjà el Punt 3 de la Moció RGE núm.

2695/15, del Grup Parlamentari Popular, relativa a regulació

del lloguer de vacances, amb el resultat següent: vots emesos

57, vots a favor 22, vots en contra 32 i abstencions 3.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Declaració institucional amb motiu del Dia Mundial de les

Malalties Rares.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, a la sessió de dia

2 de març de 2016, aprovà per assentiment la declaració

institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional amb motiu del 

Dia M undial de les Malalties Rares

En el marc del Dia Mundial de les Malalties Rares el

Parlament de les Illes Balears i tots els diputats que conformen

la cambra es comprometen amb aquesta causa. Per això el

Parlament de les Illes Balears, conscient que s’han d’abordar

les malalties poc freqüents com a un desafiament a la salut

pública que requereix una atenció especial en caràcter urgent,

insta les autoritats competents per tal que s’adhereixin a

aquesta declaració i a les deus prioritats proposades per la

Federació Espanyola de Malalties Rares, FEDER, i que són les

següents: 

1. Impulsar un pla de desenvolupament i implantació de

l’Estratègia en Malalties Rares del Sistema Nacional de Salut,

dotar-lo dels recursos suficients i garantir la coordinació entre

les diferents comunitats autònomes.

2. Garantir la sostenibilitat del Registre Nacional de

Malalties Rares i implicar les comunitats autònomes,

professionals, investigadors, així com la resta d’agents sanitaris

en el bolcat de dades.

3. Promoure la recerca en malalties rares i afavorir la

viabilitat i sostenibilitat de les entitats i institucions que

investiguen en malalties rares.
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4. Promoure la formació i la informació en malalties rares.

5. Enfortir la designació dels centres, serveis i unitats de

referència, CSUR, i proporcionar recursos, afavorir la

coordinació entre el CSUR i altres centres sanitaris així com

promoure la seva participació en la convocatòria per a les

xarxes europees de referència, ERN.

6. Implementar un model d’assistència integral que

respongui a les necessitats de les persones amb malalties poc

freqüents i assegurar un diagnòstic precoç i l’harmonització

d’un garbellament ampliat en totes les comunitats autònomes.

7. Aconseguir un accés ràpid i equitatiu al diagnòstic i al

tractament amb els medicaments apropiat a les diferents

comunitats autònomes, unificar els informes i les avaluacions

i evitar demores en les decisions sobre finançament i preu dels

medicaments.

8. Promoure la participació en l’ocupació de les persones

amb malalties rares amb actuacions que els permetin realitzar

la seva activitat laboral i professional.

9. Afavorir la inclusió educativa amb la implicació i

formació de tots els professionals de l’àmbit educatiu.

10. Enfortir els serveis socials, especialment els relacionats

amb l’atenció a la discapacitat i a la dependència, així com la

coordinació dels serveis socials, sanitat, educació i ocupació

tant a l’Estat com a les comunitats autònomes.

Finalment, el Parlament de les Illes Balears constata que,

per poder fer front als reptes esmentats i escometre les mesures

descrites, les malalties rares han de ser tractades des d’un

enfocament global amb una clara coordinació de les actuacions

del sistema sanitari en els nivells nacional, regionals i local,

així com una necessària cooperació entre tots els sectors i

agents implicats.

Ordre de Publicació

B)

Ajornament de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 2829/16.

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

dia 2 de març de 2016, quedà ajornada, atesa la solAlicitud del

Govern presentada mitjançant l'escrit RGE núm. 3100/16, la

pregunta esmentada, presentada pel diputat Sr. Josep Melià i

Ques, del Grup Parlamentari El Pi Proposta de les Illes Balears,

relativa a llista d'espera d'amarraments.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple RGE núm. 2844/16.

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

dia 2 de març de 2016, decaigué la pregunta esmentada,

presentada per la diputada Maria Montserrat Seijas i Patiño, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, a causa de l'absència

d'aquesta diputada.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 

DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de febrer de 2016, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 1427/16, relativa a

exigència de seguiment del Ministeri de Foment de les

condicions de la Declaració d'Obligacions de Servei Públic, i

quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

A)

1. El Parlament de les Illes Balears insisteix al Ministeri de

Foment que, amb la màxima urgència, prengui totes les mesures

necessàries per fer complir la Declaració d’Obligacions de

Servei Públic per als vols entre illes, tot prestant una especial

atenció a les anulAlacions o cancelAlacions de vols, al

compliment del nombre diari de freqüències i al respecte als

horaris i les franges horàries.

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

Foment que vetlli per tal que es compleixi la funció de Servei

Públic dels vols afectats per la Declaració d’Obligacions de

Servei Públic per als vols entre les Illes Balears i, en

conseqüència, exigeix que faci complir les condicions que s’hi

estableixen d’acord, sempre, amb la interpretació més favorable

als interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes Balears.

3. El Parlament de les Illes Balears institueix al Ministeri de

Foment que reclami de les companyies operadores de les rutes

entre els aeroports de les Illes Balears que, atès el seu caràcter

de Servei Públic, mantinguin l’estabilitat i la continuïtat dels

horaris a la Declaració d’Obligacions de Servei Públic.

4. El Parlament de les Illes Balears reitera la seva petició al

Ministeri de Foment d’estudiar, d’acord amb el Govern de les

Illes Balears i els consells insulars, i, si es considera necessari,
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de modificar de manera puntual i urgent les condicions

específiques de la Declaració d’Obligacions de Servei Públic

d’acord amb els interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les

Illes Balears.

5. El Parlament de les Illes Balears torna a reiterar la

necessitat peremptòria que s’estableixi, per part del Ministeri

de Foment, un nou sistema de Declaració d’Obligacions de

Servei Públic per als vols entre les Illes Balears, consensuat

amb el Govern de les Illes Balears i els consells insulars i les

entitats socials i econòmiques més rellevants de les Illes

Balears, on s’estableixi una tarifa única de caràcter universal

d’un màxim de 30 euros.

6. El Parlament de les Illes Balears lamenta haver d’instar

i fins i tot haver de reiterar al Ministeri de Foment que

compleixi amb les seves obligacions en relació amb la

Declaració d’Obligacions de Servei Públic dels vols entre illes,

atès el greu perjudici que la seva manca de diligència i interès

causa a les ciutadanes i als ciutadans de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, 2 de març de 2016.

El secretari de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

La presidenta de la comissió:

Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Ordre de Publicació

La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de febrer de 2016, procedí a debatre el text

de la Proposició no de llei RGE núm. 1534/16, relativa a

qualitat turística i qualitat laboral, i quedà aprovada la

següent:

RESOLUCIÓ

B)

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

Balears a iniciar un procés de revisió del Decret 20/2015, de 17

d’abril, de desplegament de la Llei 8/2013, de 19 de juliol, de

turisme de les Illes Balears, per tal de tenir en compte l’impacte

social i laboral sobre el sistema de qualificació de categories

dels establiments turístics, establint tant les condicions mínimes

i valorant els impactes positius que es puguin establir sobre

d’aquestes.

A la seu del Parlament, 2 de març de 2016.

El secretari de la comissió:

Baltasar Picornell i Lladó.

La presidenta de la comissió:

Isabel Maria Oliver i Sagreras.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de 2016,

procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.

1592/16, relativa a reconeixement i pagament de triennis al

professorat associat a la UIB i millora de les seves condicions

laborals, i quedà aprovada, per unanimitat, la següent:

RESOLUCIÓ

C)

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

Balears a:

1. Reconèixer els triennis al professorat associat de la UIB que

no els cobri d’altra administració pública.

2. Millorar progressivament les condicions laborals del

professorat associat de la UIB amb la valoració de l’antiguitat

i de la condició de doctors/es com a complements salarials.

A la seu del Parlament, 3 de març de 2016.

El secretari de la comissió:

Salvador Aguilera i Carrillo.

El president de la comissió:

Andreu Alcover i Ordinas.

2.2. TEXTOS DEBATUTS

2.2.1. RESPOSTES A PREGUNTES 

FORMULADES EN COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

sessió de dia 24 de febrer de 2016, debaté la preguntes que es

relacionen a continuació, que foren contestades per la

consellera de Salut:

A) RGE núm. 1535/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a vulneració

de la seguretat dels correus electrònics dels professionals

sanitaris, 1.

B) RGE núm. 1537/16, 1538/16, 1539/16 i 1540/16, de la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a vulneració de la seguretat dels

correus electrònics dels professionals sanitaris, 3 a 6.

C) RGE núm. 1542/16, 1543/16, 1544/16, 1536/16 i 1541/16,

de la diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a vulneració de la seguretat dels

correus electrònics dels professionals sanitaris, 8 a 10, 2 i 7.

Palma, a 8 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2016,

debaté conjuntament les preguntes que es relacionen a

continuació, que foren contestades pel conseller d'Educació i

Universitat:

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-032.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-032.pdf#page=54
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-032.pdf#page=55
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D) RGE núm. 1036/16 a 1038/16, de la diputada Olga Ballester

i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relatives a protocol sobre

assetjament escolar (1 a 3).

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)

La Comissió de Medi Ambient i Ordenació Territorial del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 24 de febrer de

2016, rebutjà la Proposició no de llei RGE núm. 9582/15, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a consens amb l'ampliació

del Parc Nacional Maritimoterrestre de l'arxipèlag de Cabrera,

amb el resultat següent: vots emesos 12, vots a favor 5, vots en

contra 8 i abstencions 0.

Palma, a 8 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 3 de març de 2016, rebutjà

la Proposició no de llei RGE núm. 1606/16, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a ús de les instalAlacions

esportives de centres educatius públics, amb el resultat següent:

vots emesos 13, vots a favor 6, vots en contra 7 i abstencions

0.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Decaïment de la Pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Salut RGE núm. 1426/16.

 A la Comissió de Salut del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 24 de febrer de 2016, quedà decaiguda la

pregunta esmentada, presentada per la diputada María

Montserrat Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a borsins d'Ibsalut.

Palma, a 8 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Elecció del càrrec de secretari de la Comissió de Turisme.

 La Comissió de Turisme del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 25 de febrer de 2016, procedí a elegir per

proclamació secretari de la comissió el diputat Baltasar

Picornell i Lladó, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears.

Palma, a 8 de març de 2015.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Rebuig de l'escrit RGE núm. 311/16, de solAlicitud de

compareixença del director de l'Oficina de Defensa dels Drets

del Menor.

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2016,

rebutjà, per 5 vots a favor, 8 en contra i cap abstenció, la

solAlicitud de compareixença esmentada, presentada pel Grup

Parlamentari Popular, del director de l'Oficina de Defensa dels

Drets del Menor, sobre els valors que transmet als menors de

les Illes Balears l'avaluació efectuada per una professora de

l'IES Josep Maria Llompart, amb qualificació d'excelAlent, d'un

vídeo elaborat per un alumne que conté missatges que podrien

atemptar contra la llibertat religiosa i contra el colAlectiu

homosexual.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Acord de compareixença del director general d'Innovació

i Comunitat Educativa (RGE núm. 8324/15).

 La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 25 de febrer de 2016,

aprovà, per unanimitat, la solAlicitud de compareixença

esmentada, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS per

Menorca, MÉS per Mallorca, Socialista i Podem Illes Balears,

del director general d'Innovació i Comunitat Educativa, sobre

la implementació de la simplificació i la resolució anterior de

l'inici del curs de les convocatòries de les diverses línies d'ajuts

a les famílies, en vistes al curs 2016-17.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-031.pdf#page=37
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-023.pdf#page=21
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-032.pdf#page=63
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-032.pdf#page=53
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 9 de març de 2016, d'acord amb el que disposa l'article

117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte

de Llei RGE núm. 3379/16, d'igualtat de dones i homes.

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 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Marc Pons Pons, secretari del Consell de Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 4 de març de

2016, adoptà, entre d’altres, l’Acord següent:

1.8 Acord pel qual s’aprova el Projecte de llei d’igualtat de

dones i homes.

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic

universal reconegut en diversos texts internacionals referents

als drets humans, entre els quals destaca la Convenció sobre

l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona

(CEDAW), aprovada per l’Assemblea General de Nacions

Unides l’any 1979 i ratificada per Espanya l’any 1983. En

aquest mateix àmbit és procedent evocar els avenços introduïts

per diferents conferències mundials monogràfiques com ara la

de Nairobi (1985) o la de Pequín (1995).

Així mateix, des de l’entrada en vigor del Tractat

d’Amsterdam l’1 de maig de 1999, la igualtat de dones i homes

és consagrada formalment com un principi fonamental de la

Unió Europea (UE). En aquest sentit, s’ha anat desenvolupant

un important cabal comunitari sobre igualtat de sexes de gran

importància i abast. La legislació, la jurisprudència i les

modificacions dels tractats han contribuït a reforçar aquest

principi, i també la seva aplicació en l’àmbit de la UE.

Han estat nombroses les directives que s’han fet ressò de la

igualtat de gènere. Com a mostra, n’esmentarem algunes de les

més significatives: la Directiva 2002/73/CE del Parlament

Europeu i del Consell, de 23 de setembre de 2002, que

modifica la Directiva 76/207/CEE del Consell relativa a

l’aplicació de la igualtat de tracte entre homes i dones pel que

fa a l’accés a l’ocupació, la formació i la promoció

professionals, i a les condicions de treball; la Directiva

2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de 2004, sobre

aplicació del principi d’igualtat de tracte entre homes i dones

en l’accés als béns i als serveis, i el subministrament

corresponent; la Directiva 2006/54/CE del Parlament Europeu

i del Consell, de 5 de juliol de 2006, relativa a l’aplicació del

principi d’igualtat d’oportunitats i d’igualtat de tracte entre

homes i dones en matèria de treball i ocupació; la Directiva

2010/41/UE, de 7 de juliol de 2010, en la qual s’estableixen

objectius per a l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre

homes i dones que exerceixen una activitat autònoma, i la

Directiva 2011/99/UE, de 13 de desembre de 2011, per la qual

es crea l’ordre europeu de protecció.

Així mateix, la Carta de la Dona, presentada per la

Comissió l’octubre de 2010, i l’Estratègia per a la igualtat entre

dones i homes 2010-2015, aprovada el 21 de setembre de 2010,

disposen un ampli marc per al foment de la igualtat de sexes en

totes les polítiques de la UE. En parlar d’igualtat d’oportunitats

en l’àmbit de la UE també s’ha de fixar la mirada en la

importància del Marc financer pluriennal (2014-2020) i en el

programa “Drets, Igualtat i Ciutadania”, creat per finançar

projectes que tenguin per objecte la igualtat de gènere i la fi de

la violència contra la dona.

Precisament, focalitzat a eradicar la violència de gènere,

s’ha d’esmentar necessàriament el Conveni del Consell

d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la

dona i la violència domèstica, fet a Istanbul l’11 de maig de

2011 i ratificat per Espanya el juny de 2014.

D’altra banda, i en un altre àmbit, l’article 14 de la

Constitució espanyola proclama el dret a la igualtat i a la no-

discriminació per raó de sexe. Per la seva banda, l’article 9.2 de

la norma fonamental consagra l’obligació de tots els poders

públics de promoure les condicions perquè la igualtat de

l’individu i dels grups en els quals s’integra sigui real i efectiva.

En el marc d’aquests preceptes constitucionals es va aprovar la

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva

de dones i homes, un pas més endavant per reconèixer el dret

fonamental de la igualtat com una necessitat essencial en una

democràcia moderna i consolidada.

Com a continuació, i ja en l’àmbit autonòmic de les Illes

Balears, l’article 16 de l’Estatut d’Autonomia determina que

l’actuació de les administracions públiques s’ha de centrar

primordialment, entre d’altres, en la igualtat de drets de dones

i homes en tots els àmbits, en particular en matèria d’ocupació

i de treball, i també en la protecció social contra la violència,

especialment la violència de gènere. Així mateix, l’article 17.2

de la norma institucional autonòmica ordena a les

administracions públiques que vetllin per tal que totes les

persones, tant dones com homes -destaca novament el principi

d’igualtat- puguin participar plenament en la vida laboral,

social, familiar i política, i, per això, assenyala tres eixos de

control i direcció: la no-discriminació, la igualtat de condicions

i la conciliació de la vida familiar i laboral.

Tanmateix, s’ha de convenir que, a pesar dels nombrosos

exemples de reconeixement de la igualtat formal davant la llei,

tant en la normativa internacional i europea, com en la

legislació estatal i autonòmica, la igualtat de dones i homes

dista de ser, en la pràctica, una realitat, atès que les dones i els

homes no gaudeixen dels mateixos drets perquè persisteixen

desigualtats polítiques, econòmiques i culturals resultat

d’estructures socials que es fonamenten en nombrosos

estereotips presents en la família, l’educació, la cultura, els

mitjans de comunicació, el món laboral i l’organització social,
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entre altres àmbits. Així, la igualtat plena i efectiva entre dones

i homes és encara una tasca pendent, si més no incompleta, que

necessita nous instruments jurídics. Resulta imprescindible una

acció normativa més profunda que ha de fer tot el possible per

eliminar els obstacles en què es basen les desigualtats en la

condició i la posició de les dones. De la mateixa manera, en les

activitats i polítiques de les administracions públiques s’ha

d’integrar la dimensió de gènere; és a dir, la vida de dones i

homes s’ha d’analitzar tenint en compte el context, les realitats,

les necessitats i la posició social, política i econòmica que

ocupen. Com que es tracta d’un paradigma estructural que

s’expressa transversalment en els sistemes polítics, jurídics,

socials i econòmics actuals, s’han d’establir mesures de

diversos tipus i naturalesa per transformar oportunitats i

institucions més enllà d’un sistema androcèntic.

A les Illes Balears, fa alguns anys, regeix la Llei 12/2006,

de 20 de setembre, per a la dona, la qual ja ha quedat superada

com a instrument legal per avançar envers la igualtat entre

dones i homes.

La nova llei en projecte, d’igualtat de dones i homes, és una

exigència derivada de l’ordenament constitucional, estatutari i

legal, que s’adequa també al marc normatiu comunitari, i té

com a finalitat combatre totes les manifestacions encara

subsistents de discriminació, directa o indirecta, per raó de

sexe, amb la finalitat de fer plenament efectiu el dret a la

igualtat real de les dones i els homes en l’àmbit territorial de les

Illes Balears i, a la vegada, establir mesures transversals en

qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del conseller

de Presidència, adopta l’Acord següent:

“Primer. Aprovar el Projecte de llei d’igualtat de dones i

homes, que s’adjunta a aquest Acord.

Segon. Trametre al Parlament de les Illes Balears el

Projecte de llei esmentat, d’acord amb l’article 117 del

Reglament de la cambra, perquè el tramiti.”

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 4 de març de 2016.

El secretari del Consell de Govern.

Vistiplau, la presidenta.

A)

PROJECTE DE LLEI D’IGUALTAT DE DONES I

HOMES

 

ESTRUCTURA

Títol preliminar

Article 1. Objecte i finalitat

Article 2. Àmbit d’aplicació

Article 3. Principis generals

Títol I. Polítiques públiques per a la promoció de la igualtat

de gènere

Article 4. Representació equilibrada de dones i homes

Article 5. Perspectiva de gènere i avaluació de l’impacte

de gènere

Article 6. Informe d’impacte de gènere en els

avantprojectes de llei de pressuposts

Article 7. Estadístiques i estudis

Article 8. Ús no sexista del llenguatge i imatge pública

de les dones

Article 9. Pla estratègic d’igualtat de dones i homes

Article 10. ColAlaboració i coordinació entre

administracions públiques

Article 11. Ajuts públics

Títol II. Competències, funcions, organització institucional

i finançament

Capítol I. Competències de les administracions públiques

Article 12. Administracions competents

Article 13. Competències del Govern i de

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears

Article 14. Competències pròpies de les administracions

dels consells insulars

Article 15. Competències que poden exercir els

municipis

Article 16. Acreditació de serveis

Article 17. Finançament

Capítol II. Organització institucional i coordinació entre les

administracions públiques de les Illes Balears

Secció 1a. Organismes d’igualtat

Article 18. Observatori per a la Igualtat

Article 19. Unitats per a la igualtat

Secció 2a. Òrgans de coordinació i consultius

Article 20. Consell per a la Igualtat de Gènere

Article 21. Consell de Participació de les Dones

Títol III. Mesures per a la integració de la perspectiva de

gènere en l’actuació de les administracions públiques de les

Illes Balears

Article 22. Informe sobre actuacions

Article 23. Contractació pública

Article 24. Capacitació del personal al servei de les

administracions públiques

Títol IV. Mesures per promoure la igualtat i àrees

d’intervenció

Capítol I. Educació

Article 25. Disposicions generals

Article 26. Currículum

Article 27. Materials didàctics

Article 28. Consells escolars

Article 29. Formació

Article 30. Àmbit universitari

Capítol II. Cultura i esport

Secció 1a. Cultura

Article 31. Participació en l’àmbit cultural

Article 32. Mesures per promoure la igualtat

Secció 2a. Esport

Article 33. Participació en l’àmbit esportiu

Capítol III. Ocupació

Secció 1a. Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació

Article 34. Igualtat d’oportunitats en l’accés a

l’ocupació

Secció 2a. Igualtat laboral en el sector privat i en la funció

pública de les Illes Balears

Article 35. Polítiques d’ocupació
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Article 36. Incentius a la contractació de dones

Article 37. Promoció empresarial

Article 38. Qualitat en l’ocupació

Article 39. Plans d’igualtat i presència equilibrada en el

sector empresarial

Article 40. Negociació colAlectiva

Article 41. Actuacions de responsabilitat social de les

empreses en matèria d’igualtat

Secció 3a. Igualtat en el sector públic

Article 42. Ocupació en el sector públic

Article 43. Plans d’igualtat del personal al servei de les

administracions públiques

Secció 4a. Igualtat en la seguretat i salut laboral en el sector

privat i en la funció pública de les Illes Balears

Article 44. Seguretat i salut laboral

Article 45. Assetjament sexual i assetjament per raó de

sexe

Capítol IV. Salut

Article 46. Disposicions generals

Article 47. Formació, promoció i sensibilització

Article 48. Investigacions

Article 49. Materials

Capítol V. Conciliació de la vida laboral, familiar i personal.

La corresponsabilitat

Article 50. Dret i deure de la corresponsabilitat de

dones i homes en l’àmbit públic i privat

Article 51. Organització d’espais, horaris i creació de

serveis

Secció 1a. La conciliació en les empreses privades

 Article 52. Conciliació en les empreses

Secció 2a. La conciliació en la funció pública balear

 Article 53. Conciliació en l’ocupació pública

Article 54. Permís de paternitat

Capítol VI. Drets socials bàsics

Article 55. Inclusió social

Article 56. Polítiques urbanes, d’ordenació territorial,

de medi ambient i d’habitatge

Article 57. Serveis sociocomunitaris

Capítol VII. Mitjans de comunicació i publicitat. Societat del

coneixement i de la informació, les noves tecnologies i la

publicitat

Article 58. Foment de la igualtat en els mitjans de

comunicació

Article 59. Els mitjans de comunicació de titularitat

pública

Article 60. Els mitjans de comunicació social

Article 61. Publicitat

Article 62. Noves tecnologies i societat de la informació

Títol V. Violència masclista

Capítol I. Principis generals

Article 63. Definició

Secció 1a. Investigació, formació i prevenció

Article 64. Investigació

Article 65. Formació

Article 66. Prevenció

Secció 2a. Atenció i protecció a les víctimes

Article 67. Dret a la protecció efectiva

Article 68. Centres d’atenció i assistència psicològica

específica

Article 69. Centres d’acollida i serveis d’urgència

Article 70. Personació de l’Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Article 71. Prestacions econòmiques

Article 72. Habitatge

Article 73. Inserció laboral

Article 74. Educació

Article 75. Coordinació interinstitucional

Article 76. Identificació de les situacions de violència

sexista

Títol VI. Infraccions i sancions

Article 77. Concepte d’infracció

Article 78. Subjectes responsables

Article 79. Reincidència

Article 80. Proporcionalitat en la imposició de les

sancions

Article 81. Règim de prescripcions

Article 82. Concurrència amb altres infraccions

Article 83. Infraccions lleus

Article 84. Infraccions greus

Article 85. Infraccions molt greus

Article 86. Sancions

Article 87. Competència

Article 88. Procediment sancionador

Disposició addicional única

Disposició transitòria única

Disposició derogatòria única

Disposició final primera

Disposició final segona

Disposició final tercera

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

El principi d’igualtat de dones i homes i la prohibició

expressa de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe

estan recollits en diferents normes jurídiques.

La Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de

discriminació contra la dona (CEDAW), aprovada per

l’Assemblea General de Nacions Unides el desembre de 1979,

proclama el principi d’igualtat de dones i homes. En l’article 2,

els estats parts es comprometen a “assegurar per llei o altres

mitjans apropiats la realització pràctica d’aquest principi”.

L’Estat espanyol ratificà la Convenció l’any 1983.

Des de l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam l’1 de

maig de 1999, la igualtat de dones i homes és consagrada

formalment com un principi fonamental de la Unió Europea.

D’acord amb l’article 3.3 del Tractat de la Unió Europea, en

totes les polítiques i les accions de la Unió i dels estats

membres s’ha d’integrar l’objectiu d’eliminar les desigualtats

entre homes i dones i promoure’n la igualtat.

L’article 14 de la Constitució Espanyola proclama el dret a

la igualtat i a la no-discriminació per raó de sexe. L’article 9.2

consagra l’obligació dels poders públics de promoure les

condicions perquè la llibertat i la igualtat de l’individu i dels

grups en els quals s’integra siguin reals i efectives. La Llei

orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de

dones i homes, incorpora a l’ordenament jurídic estatal dues

directives en matèria d’igualtat de tracte: la Directiva
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2002/73/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de

setembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del

Consell relativa a l’aplicació d’igualtat de tracte entre homes i

dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, la formació i la

promoció professionals, i a les condicions de treball, i la

Directiva 2004/113/CE del Consell, de 13 de desembre de

2004, sobre l’aplicació del principi d’igualtat de tracte entre

homes i dones en l’accés als béns i serveis, i el subministrament

corresponent.

Actualment, la legislació europea sobre igualtat dels sexes

constitueix un pilar fonamental de la política d’igualtat

d’oportunitats de la Unió Europea. S’han aprovat nombroses

directives europees en l’àmbit de la igualtat de tracte de dones

i homes, que són jurídicament vinculants per als estats membres

i que han d’incorporar-se a les legislacions estatals. En

especial, cal destacar l’Instrument de ratificació del Conveni

del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la

violència contra la dona i la violència domèstica, fet a Istanbul

l’11 de maig de 2011 (BOE de 6 de juny de 2014). A més, la

Llei orgànica 3/2007 exigeix la incorporació, amb caràcter

transversal, del principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats

entre dones i homes al conjunt d’activitats de tots els poders

públics.

Després de vint-i-quatre anys d’autogovern, s’aprovà la Llei

orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l’Estatut

d’autonomia de les Illes Balears, l’article 17 del qual disposa

que “totes les dones i homes tenen dret al lliure

desenvolupament de la seva personalitat i capacitat personal, i

a viure amb dignitat, seguretat i autonomia”. La Llei 5/2000, de

20 d’abril, de l’Institut Balear de la Dona, considera que el dret

fonamental a la igualtat no pot ni ha de ser concebut únicament

com un dret subjectiu, sinó que, a més a més, presenta una

dimensió objectiva que el transforma en un component

estructural bàsic que ha d’informar l’ordenament jurídic sencer.

Els nous marcs legislatius de la Unió Europea i de l’Estat

s’apliquen a totes les comunitats autònomes que conformen

l’Estat, i així cada una ha legislat en l’àmbit de la igualtat.

Aquest conjunt de normes legislatives és insuficient si no van

acompanyades de preceptes que obliguin a aplicar mesures

afavoridores de la igualtat real en la vida de les persones que

integren la societat de la nostra comunitat autònoma. Per

aquesta raó, s’entén que ha quedat superada la Llei 12/2006, de

20 de setembre, per a la dona, i que cal una nova norma que

consagri els principis d’igualtat de dones i homes de les Illes

Balears.

II

El paper que tradicionalment tenien els homes i les dones en

la societat ha canviat: la participació més elevada de les dones

en el món laboral i el seu accés al món educatiu, a la formació,

a la cultura i, cada vegada més, al món de la presa de decisions

estan generant canvis socials favorables per avençar en el camí

de la igualtat plena entre dones i homes. Aquests canvis no

serien possibles sense l’aportació fonamental dels moviments

feministes i l’esforç de tantes dones que des de l’anonimat han

treballat durant anys pels seus drets fonamentals.

No obstant això, les desigualtats es mantenen, la concepció

patriarcal de les relacions humanes continua encara vigent en

moltes persones i l’androcentrisme és encara patent en molts

aspectes de la vida social i política.

El Consell Rector de l’Institut Balear de la Dona en data 25

d’abril de 2015 va aprovar el IV Pla Estratègic d’Igualtat

2015-2020, que recull una diagnosi sobre la situació de les

dones a les Illes Balears en els eixos següents: treball i

economia; corresponsabilitat i conciliació de la vida personal,

familiar i laboral; violència contra les dones; participació

política i social; educació i formació; salut, i altres polítiques

sectorials.

L’Informe Ombra CEDAW de les Illes Balears també

analitza en especial la situació de les dones en els àmbits de

l’educació i la cultura, el treball i els drets econòmics, les

polítiques d’igualtat i la participació política, la salut i els drets

sexuals i reproductius, així com la violència, la prostitució i el

tràfic de dones i nines amb la finalitat d’explotació sexual.

Una de les conclusions d’aquesta anàlisi és la transversalitat

dels problemes que afecten les dones, la meitat de la població,

i això requereix un esforç per a una coordinació necessària

entre les institucions i una orientació dels programes a

actuacions adreçades a aconseguir objectius concrets. També

se n’extreu la necessitat d’aprofundir en les polítiques

públiques en matèria d’igualtat de dones i homes.

Socialment es considera que hi ha les condicions adequades

per poder aplicar una llei d’igualtat en termes generals. La

descentralització que inspira l’Estatut d’autonomia de les Illes

Balears ha de possibilitar més eficàcia en l’atenció a les

persones, per acostar els serveis i les administracions a les

ciutadanes i els ciutadans, i, alhora, requereix més coordinació

per tal d’evitar duplicitat o encavalcament de funcions o buits

en els serveis sense assumpció de responsabilitats.

III

Les Illes Balears han estat una comunitat autònoma

capdavantera en la promoció de la igualtat en la representació

política.

Cal aprofundir en l’aplicació de tots els preceptes legislatius

en tots els àmbits, en el món laboral, educatiu, sanitari, social

en general i també en allò que fa referència a la necessària

corresponsabilitat en les unitats familiars, amb la finalitat que

les dones gaudeixin completament de tots els drets cívics, de

ciutadania.

En aquest sentit, s’ha d’esmentar la necessària participació

dels homes en aquesta corresponsabilitat i el compromís de les

administracions per a un nou ús del temps que permeti la

conciliació de la vida familiar, la laboral i la personal de tots

els membres de la unitat familiar. Les darreres enquestes sobre

els usos del temps destaquen que les dones dediquen prop de

sis hores setmanals a les tasques domèstiques, mentre que els

homes només hi dediquen dues hores i vint minuts.

La Llei orgànica 3/2007 preveu un permís remunerat de

dues setmanes per als pares. Cal augmentar aquest permís per

aconseguir l’objectiu esmentat.
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IV

I així, el títol preliminar d’aquesta Llei tracta de les

disposicions generals, que, a més de ser aplicables a totes les

administracions públiques de les Illes Balears, també ho són a

les entitats privades que subscriguin contractes o convenis de

colAlaboració o siguin beneficiàries dels ajuts o les subvencions

que concedeixen els poders públics.

L’article 3 fixa els principis generals d’actuació dels poders

públics, en el marc dels drets que estableixen els articles 16, 17

i 22 de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears.

El títol I tracta de les polítiques públiques per a la promoció

de la igualtat de gènere i fa referència a les mesures que s’han

d’implantar per integrar les polítiques de gènere a les

administracions, com ara la representació equilibrada de dones

i homes en els òrgans colAlegiats i directius.

S’hi disposa que les administracions públiques han

d’incorporar la perspectiva de gènere en el disseny de les seves

polítiques i han d’incloure aquesta perspectiva en els estudis i

les estadístiques, amb la finalitat de fer visible el treball i la

presència de les dones en la nostra societat.

L’article 8 disposa que s’ha de garantir un ús no sexista del

llenguatge amb correcció i un tractament igualitari en els

continguts i les imatges que s’usin en el desenvolupament de

les polítiques.

Aquest títol també regula els plans d’igualtat, que han

d’aprovar en cada legislatura totes les administracions

públiques.

El títol II regula les competències, les funcions,

l’organització institucional i el finançament de les

administracions públiques en aplicació de l’Estatut

d’autonomia de les Illes Balears en tot el que es refereix a les

polítiques de gènere i a les dones.

Així, l’article 13 fixa les competències del Govern de les

Illes Balears; l’article 14, les dels consells insulars, i el 15, les

dels municipis.

En el capítol II, sobre l’organització institucional i

coordinació de les administracions públiques de les Illes

Balears, es crea l’Observatori per a la Igualtat i les unitats per

a la igualtat, que s’han de crear a totes les conselleries i als

consells insulars, i també als municipis de més de 20.000

habitants.

També es creen òrgans de coordinació i consultius, com ara

el Consell per a la Igualtat de Gènere, encarregat de la

coordinació interinstitucional de les administracions

autonòmiques, insulars i locals.

Mitjançant el Decret 49/2008, de 18 d’abril, es va crear el

Consell de Participació de les Dones, que ara s’inclou en

l’article 21 d’aquesta Llei.

El títol III disposa les mesures per integrar la perspectiva de

gènere en l’actuació de les administracions públiques de les

Illes Balears.

En destaquen l’article 23, que fa referència a la contractació

pública, i el 24, que tracta de la capacitació del personal al

servei de les administracions.

Els capítols I i II del títol IV, de mesures per promoure la

igualtat i les àrees d’intervenció, fan referència a l’educació, la

cultura i l’esport. S’ha de promoure la formació integral de les

persones sense discriminació per motius de sexe i s’ha de

garantir una orientació acadèmica i professional no esbiaixada

pel gènere.

L’article 26 fa referència al currículum i el 27, als materials

didàctics. S’innova respecte de l’anterior legislació autonòmica

en el sentit de fer efectiu el precepte de la presència necessària

en els consells escolars d’una persona que impulsi el seguiment

de les mesures per eradicar la discriminació per raó de sexe i a

favor de la igualtat real i efectiva, com preveu la Llei orgànica

3/2007.

Així mateix, es fa referència a l’àmbit universitari i a la

necessitat de la formació especialitzada. És necessari que

s’incloguin ensenyaments en matèria d’igualtat entre dones i

homes en els plans d’estudis universitaris.

El capítol III tracta de l’ocupació i de les mesures per a

l’accés de les dones a la feina, a la qualitat de l’ocupació i a la

igualtat en la seguretat i salut laboral, en el sector privat i en la

funció pública de les Illes Balears. També inclou el foment i el

suport per elaborar plans d’igualtat en les empreses i en la

negociació colAlectiva. Així mateix, en les organitzacions

empresarials i sindicals s’ha de procurar la presència

equilibrada de dones i homes en els llocs de direcció.

L’article 45, que és el darrer del capítol III, fa referència a

l’assetjament sexual i a l’assetjament per raó de sexe.

El capítol IV, dedicat a salut, estableix un seguit de

disposicions generals sobre polítiques específiques envers la

salut de les dones, l’impuls per part de l’Administració sanitària

de plans de formació entre el personal tècnic i de gestió dels

serveis sociosanitaris, així com la sensibilització. Al mateix

temps, preveu el mandat d’impulsar la investigació sobre les

desigualtats de gènere en l’àmbit de la salut i també

l’elaboració de materials divulgatius adreçats a les dones i de

protocols d’actuació en els serveis de salut d’atenció primària.

El capítol V d’aquest títol tracta de la conciliació de la vida

familiar, la laboral i la personal, i de la corresponsabilitat

necessària de dones i homes en l’àmbit públic i privat. També

es refereix a nous usos del temps imprescindibles per poder

harmonitzar la dedicació laboral i la familiar.

En la conciliació en la funció pública balear, com a novetat,

es regula el permís de paternitat individual i no transferible, de

fins a quatre setmanes, en els casos de naixement d’una filla o

d’un fill, i d’adopció o acolliment permanent de menors de fins

a sis anys.

El capítol VI fa referència als drets socials bàsics d’inclusió

social i serveis sociocomunitaris.

El capítol VII tracta dels mitjans de comunicació, la

publicitat i les noves tecnologies.
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El títol V està dedicat a la violència masclista. S’hi disposen

mesures d’investigació, formació i prevenció, i s’hi regula el

dret a la protecció efectiva, a l’atenció i a l’assistència

psicològica a través dels centres d’informació i assessorament

a les dones i dels serveis d’acollida per a víctimes de violència

masclista.

L’article 70 inclou la possibilitat que l’Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears es personi en els

procediments per actes de violència masclista comesos a les

Illes Balears en què s’hagin causat la mort o lesions greus a les

dones.

El títol VI estableix un règim d’infraccions i sancions en

matèria d’igualtat d’oportunitats de dones i homes.

Quant a la resta de preceptes, s’incorpora una disposició

addicional que fixa un mandat no normatiu en relació amb els

plans d’igualtat dels ens del sector públic instrumental de la

Comunitat Autònoma.

També s’inclou una disposició transitòria única pel que fa

a les previsions de l’article 69 de la Llei fins que no entri en

vigor el decret de traspàs que preveu l’article14.

D’altra banda, una altra disposició deroga expressament la

Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, i també la resta

de disposicions de rang igual o inferior que s’oposin a aquesta

Llei, la contradiguin o siguin incompatibles amb el que disposa.

Per acabar, s’estableixen tres disposicions finals: la primera,

de modificació puntual de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, per la

qual es regula l’Institut Balear de la Dona; la segona suposa

una habilitació normativa al Consell de Govern i als consells

insulars, en els àmbits respectius, per desplegar i aplicar

aquesta Llei, i la darrera determina l’entrada en vigor d’aquesta

mateixa Llei.

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte i finalitat

Amb la finalitat de fer efectiu el dret a la igualtat real i

efectiva de les dones i els homes, aquesta Llei té per objecte

establir i regular els mecanismes i dispositius, com també les

mesures i els recursos, adreçats a promoure i garantir la igualtat

d’oportunitats i la no-discriminació per raó de sexe, en

qualsevol dels àmbits, etapes i circumstàncies de la vida.

Article 2

Àmbit d’aplicació

1. Aquesta Llei és aplicable a les administracions públiques de

les Illes Balears.

2. En els termes que determina aquesta Llei, s’entén per

administracions públiques de les Illes Balears:

a) L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears i els ens que n’integren el sector públic instrumental.

b) L’Administració dels consells insulars i els ens públics

que en depenen o que hi estan vinculats.

c) L’Administració local insular i els ens públics que en

depenen o que hi estan vinculats.

d) La Universitat de les Illes Balears.

3. Així mateix, és aplicable a la resta dels poders públics i

també a les persones físiques i jurídiques, en ambdós casos en

els termes i l’abast que estableix aquesta Llei.

Article 3

Principis generals

1. Per assolir la finalitat d’aquesta Llei, i en compliment dels

drets i mandats que preceptuen els articles 16, 17 i 22 de

l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, les actuacions dels

poders públics de les Illes Balears, en el marc de les seves

atribucions, s’han de regir pels principis generals següents:

a) La igualtat de tracte de dones i homes, que implica

l’absència de qualsevol discriminació, directa o indirecta, per

raó de sexe, en els àmbits polític, social, laboral, cultural,

esportiu, de la salut, educatiu i econòmic, en particular quant a

l’ocupació, a la formació professional i a les condicions

laborals.

b) L’adopció de les mesures necessàries per eliminar la

discriminació i la subordinació històrica de les dones,

especialment les que incideixen en la creixent feminització de

la pobresa.

c) L’apoderament de les dones en tot el contingut de les

polítiques públiques adreçades a la consecució de la igualtat de

dones i homes.

d) L’adopció de mesures per eradicar la violència masclista,

la violència familiar i totes les formes d’assetjament sexual i

d’assetjament per raó de sexe, orientació i identitat sexuals i de

gènere, per garantir el dret a viure sense violència. 

e) El reconeixement de la maternitat, biològica o no

biològica, com un valor social, a fi d’evitar efectes negatius en

els drets de les dones, i la consideració de la paternitat en un

context familiar i social de corresponsabilitat, d’acord amb els

nous models de família.

f) La corresponsabilitat, arran del repartiment equilibrat

entre dones i homes de les responsabilitats familiars, les tasques

domèstiques i l’atenció de les persones en situació de

dependència.

g) L’adopció de les mesures específiques destinades a

eliminar les desigualtats de fet per raó de sexe que hi pugui

haver en els diferents àmbits.

h) L’especial protecció del dret a la igualtat de tracte de les

dones o colAlectius de dones que estan en risc de patir múltiples

situacions de discriminació per edat, ètnia, religió, salut,

orientació i identitat sexuals, especialment de les dones

víctimes de tracte per a l’explotació sexual.
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i) La protecció especial del dret a la igualtat de tracte de les

dones o colAlectius de dones immigrants.

j) La promoció de l’accés als recursos de qualsevol tipus

entre les dones que desenvolupen la seva activitat en el sector

primari i la seva participació plena, igualitària i efectiva en

l’economia i en la societat.

k) La paritat, composició equilibrada de dones i homes, en

els òrgans de representació i de presa de decisions, segons la

Llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

l) L’impuls de les relacions entre les administracions, les

institucions i els agents socials basades en els principis de

colAlaboració, coordinació i cooperació, per garantir la igualtat

entre dones i homes.

m) L’adopció de les mesures necessàries per fer un ús no

sexista del llenguatge i la utilització de termes que puguin

servir per designar grups formats per persones d’ambdós sexes

i, en tot cas, per evitar la invisibilitat de les dones per mitjà del

llenguatge.

n) La garantia i la promoció d’una imatge de les dones i els

homes fonamentada en la igualtat de sexes en tots els àmbits de

la vida pública i privada.

o) L’adopció de mesures de corresponsabilitat en la vida

personal, la familiar i la professional de les dones i els homes

a les Illes Balears. 

p) L’impuls de l’efectivitat del principi d’igualtat en les

relacions entre particulars. 

q) La incorporació del principi d’igualtat de gènere, el

respecte envers la diversitat afectiva i sexual i la coeducació en

el sistema educatiu de les Illes Balears.

r) L’adopció de mesures d’acció positiva que assegurin la

igualtat d’homes i dones pel que fa a l’accés a l’ocupació, la

formació, la promoció professional, la igualtat salarial, les

condicions de feina i la incentivació de la igualtat en la

negociació d’acords i convenis laborals.

s) La incorporació del principi d’igualtat de gènere en el

sistema sanitari de les Illes Balears i en totes les polítiques de

salut.

t) El reconeixement del dret de les dones al propi cos i als

drets sexuals i reproductius.

2. Els principis generals a què fa referència l’apartat anterior

també són aplicables a les persones físiques i jurídiques que

subscriguin contractes o convenis de colAlaboració o siguin

beneficiàries dels ajuts o les subvencions que concedeixen els

poders públics i, en general, a totes les actuacions que

promoguin o duguin a terme persones físiques o jurídiques

privades, en els termes que estableix aquesta Llei.

3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, s’entén per poders

públics les institucions, les administracions públiques de les

Illes Balears i els organismes i les entitats que en depenen, i

qualsevol entitat o organisme considerat sector públic o poder

adjudicatari d’acord amb l’àmbit subjectiu que estableixi la

legislació bàsica estatal en matèria de contractes.

TÍTOL I

POLÍTIQUES PÚBLIQUES PER A LA PROMOCIÓ

DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

Article 4

Representació equilibrada de dones i homes

1. El Govern de les Illes Balears ha de garantir la representació

equilibrada de dones i homes en el nomenament de les persones

titulars dels òrgans directius de l’Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que

n’integren el sector públic instrumental, en conjunt, la

designació dels quals li correspongui.

2. Tots els tribunals i òrgans de selecció del personal de

l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

i dels ens que n’integren el sector públic instrumental, i també

les comissions de valoració de mèrits per a la provisió de llocs

de treball, han de respectar el principi de representació

equilibrada de dones i homes, excepte per raons fonamentades

i objectives degudament motivades. 

3. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears i els ens que n’integren el sector públic instrumental

han de designar les persones que els representin en òrgans

colAlegiats d’acord amb el principi de presència equilibrada de

dones i homes, excepte per raons fonamentades i objectives

degudament motivades. Aquest principi regeix també en els

nomenaments que els correspongui efectuar en els consells

d’administració o en altres òrgans colAlegiats superiors de

direcció dels ens en què participin.

4. Els consells insulars i les entitats locals de les Illes Balears,

i també els organismes que hi estan vinculats o que en depenen,

en l’exercici de les competències respectives, han de respondre

també al principi de presència equilibrada de dones i homes en

el nomenament, en conjunt, dels titulars dels òrgans directius

que els correspongui designar. També s’han d’ajustar al

principi de composició equilibrada d’ambdós sexes en la

conformació dels tribunals i els òrgans de selecció de personal

i en les comissions de valoració de llocs de treball que els

competeixin. 

5. Les administracions autonòmica, insular i local han de

promoure situacions que garanteixin la presència de les dones

en una proporció equilibrada en els òrgans de direcció i decisió

en els àmbits social, polític, econòmic, educatiu, de la salut,

cultural i esportiu, entre d’altres.

6. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per representació

equilibrada la presència de dones i homes de manera que cap

sexe no superi el seixanta per cent del conjunt de persones a

què es refereix ni sigui inferior al quaranta per cent.

Article 5

Perspectiva de gènere i avaluació de l’impacte de gènere

1. La perspectiva de gènere s’ha d’incorporar en totes les

polítiques dels poders públics de les Illes Balears.
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2. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per perspectiva de gènere

la presa en consideració de les diferències entre dones i homes

en un àmbit o una activitat per a l’anàlisi, la planificació, el

disseny i l’execució de polítiques, tenint en compte la manera

en què les diverses actuacions, situacions i necessitats afecten

les dones.

3. En el procediment d’elaboració de les lleis i de les

disposicions de caràcter general dictades, en el marc de les

seves competències, per les administracions públiques de les

Illes Balears, s’hi ha d’incorporar un informe d’avaluació

d’impacte de gènere, que tindrà per objecte, com a mínim,

l’estimació de l’impacte potencial del projecte normatiu en la

situació de les dones i dels homes com a colAlectiu, i també

l’anàlisi de les repercussions positives o adverses, en matèria

d’igualtat, de l’activitat projectada.

4. De conformitat amb l’informe d’avaluació d’impacte de

gènere, el projecte normatiu ha de respectar la igualtat de sexes

mitjançant la reducció o eliminació de les desigualtats

detectades i ha d’incloure les mesures adreçades a

neutralitzar-ne el possible impacte negatiu en la situació de les

dones i els homes considerats com a colAlectiu.

5. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, a proposta de l’Institut Balear de la Dona, ha

d’aprovar les directrius en què s’estableixin les pautes que

s’han de seguir per dur a terme l’informe d’avaluació d’impacte

de gènere.

Article 6

Informe d’impacte de gènere en els avantprojectes de

pressuposts

1. Les lleis de pressuposts de la Comunitat Autònoma han de

ser un element actiu en la consecució de manera efectiva de

l’objectiu de la igualtat entre dones i homes.

2. Les conselleries de l’Administració de les Illes Balears i els

ens del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma

han d’incorporar en les memòries dels programes

pressupostaris que s’integren en els pressuposts les actuacions

per adequar la despesa a les necessitats específiques de dones

i homes amb la finalitat d’avançar en l’eradicació de les

desigualtats. En aquest sentit, han de fer visible l’impacte

diferenciat dels pressuposts sobre les dones i els homes.

3. La conselleria competent en matèria d’hisenda ha de

verificar, amb la participació de l’Institut Balear de la Dona, la

incorporació de la perspectiva de gènere en les memòries dels

programes pressupostaris que s’integren en els pressuposts de

la Comunitat Autònoma, mitjançant l’emissió d’un informe

d’impacte de gènere sobre l’avantprojecte de llei de

pressuposts.

4. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears, a la fi de cada exercici pressupostari, ha d’impulsar la

realització d’auditories de gènere sobre el compliment dels

objectius incorporats en les memòries de les conselleries i dels

ens del sector públic instrumental.

Article 7

Estadístiques i estudis

Amb l’objectiu de complir les disposicions d’aquesta Llei

i d’integrar de manera efectiva la perspectiva de gènere en

l’activitat ordinària de les administracions públiques de les Illes

Balears, en l’elaboració d’estudis i estadístiques s’han

d’observar aquests principis:

a) Aconseguir l’eficàcia en la incorporació de la perspectiva

de gènere, per la qual cosa s’ha d’incloure la variable “sexe” en

totes les dades estadístiques, enquestes i registres autonòmics,

amb la finalitat de possibilitar un coneixement millor de les

diferències en els valors, els rols, les situacions, les condicions,

les aspiracions i les necessitats de dones i homes, i la influència

d’aquests indicadors en la realitat que s’analitza.

b) Establir nous indicadors que possibilitin un coneixement

més ampli de les diferències en els valors, els rols, les

situacions, les condicions, les aspiracions i les necessitats de

dones i homes, i la seva manifestació i interacció en la realitat

que s’hagi d’analitzar, i incloure’ls en les operacions

estadístiques.

c) Dissenyar i introduir els indicadors i els mecanismes

necessaris que permetin conèixer la incidència d’altres

variables que, si es donen, generin situacions de discriminació

múltiple en els diferents àmbits d’intervenció.

d) Dur a terme mostres suficientment àmplies perquè les

diverses variables incloses puguin ser tractades i analitzades

segons la variable “sexe”.

e) Tractar les dades disponibles de manera que es puguin

conèixer les diferents situacions i necessitats de dones i homes

en els diversos àmbits d’actuació.

f) Revisar i, si és necessari, adequar les definicions

estadístiques existents amb l’objectiu de contribuir al

reconeixement i a la valoració de les dones; revisar i adequar

les definicions estadístiques per evitar els estereotips de gènere

i la identificació de les dones com a colAlectiu, i prevenir els

estereotips negatius de determinats colAlectius de dones.

Article 8

Ús no sexista del llenguatge i imatge pública de les dones

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

garantir un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge. Els

poders públics i els organismes, les entitats i les societats que

en depenguin han de fer un ús no sexista ni androcèntric del

llenguatge en totes les comunicacions escrites, en l’atenció

personal i en els mitjans de comunicació. 

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

promoure que en tots els àmbits tant públics com privats es faci

un ús no sexista ni androcèntric del llenguatge.

Article 9

Pla estratègic d’igualtat de dones i homes 

1. El pla estratègic d’igualtat de dones i homes estableix els

objectius i les mesures que s’han d’aplicar per garantir la
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igualtat efectiva entre dones i homes en l’àmbit territorial de les

Illes Balears.

2. L’Institut Balear de la Dona, amb la colAlaboració de les

conselleries corresponents i amb la participació dels consells

insulars i de les entitats locals, i també dels agents socials i

econòmics implicats o de les entitats i associacions i colAlectius

de defensa dels drets de les dones d’arreu de les Illes Balears,

és l’òrgan encarregat de dissenyar, coordinar i impulsar

l’elaboració del pla estratègic d’igualtat de dones i homes, així

com de fer-ne el seguiment i l’avaluació.

3. El Govern ha d’aprovar el pla estratègic d’igualtat de dones

i homes en el primer any de cada legislatura.

4. Els consells insulars, en l’àmbit de les competències

respectives, han d’elaborar plans insulars d’igualtat de manera

coordinada i coherent amb els requeriments establerts en el pla

estratègic d’igualtat de dones i homes.

5. El Govern o, si escau, els consells insulars, d’acord amb les

competències respectives, han d’impulsar i donar el suport

necessari a les administracions locals perquè puguin elaborar

i aprovar plans d’igualtat municipals.

Article 10

ColAlaboració i coordinació entre administracions públiques

1. El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears i l’Institut Balear de

la Dona han de vetlar per garantir la coordinació i la integració

adequades de les accions en matèria d’igualtat de dones i

homes, i han d’adoptar les mesures necessàries respecte d’això.

2. Les administracions competents en cada cas han d’impulsar

la creació d’òrgans i instruments de colAlaboració amb la

finalitat de garantir que les diferents actuacions públiques en

matèria d’igualtat es produeixin a partir de la informació

recíproca, la consulta i la coordinació entre les administracions

públiques de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Aquests òrgans han d’estar integrats per les persones que

representen les administracions que en formen part.

Article 11

Ajuts públics

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han

d’incorporar a les bases reguladores de les subvencions, i

també a les convocatòries corresponents, la valoració

d’actuacions adreçades a la consecució efectiva de la igualtat

de gènere per part de les entitats solAlicitants, llevat dels casos

en què, per la naturalesa de la subvenció o dels solAlicitants,

estigui justificat no incorporar-la-hi. 

2. Les administracions públiques de les Illes Balears i els

organismes i les entitats que en depenen han de denegar

l’atorgament de subvencions, beques o qualsevol altre tipus

d’ajut públic a les empreses i solAlicitants sancionats o

condemnats perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals

considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere,

sancionades per resolució administrativa ferma o condemnades

per sentència judicial ferma. A aquest efecte, les empreses i els

solAlicitants han de presentar, juntament amb la solAlicitud de

l’ajut, una declaració responsable del fet de no haver estat mai

objecte de sancions administratives fermes ni de sentències

fermes condemnatòries.

TÍTOL II

COMPETÈNCIES, FUNCIONS, ORGANITZACIÓ

INSTITUCIONAL I FINANÇAMENT

Capítol I

Competències de les administracions públiques

Article 12

Administracions competents

1. Les competències en matèria de polítiques de gènere,

conciliació de la vida familiar i laboral i dona, com també totes

les potestats vinculades específicament a la prevenció i

l’atenció integral de la violència masclista, han de ser exercides

per l’Administració de la Comunitat Autònoma en el conjunt de

les Illes Balears o per les administracions dels consells insulars,

en els àmbits territorials respectius, de conformitat amb el que

estableixen l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, aquesta

Llei i la resta de normativa, estatal o autonòmica, que sigui

aplicable.

2. Les administracions locals de les Illes Balears també poden

exercir competències en les matèries de promoció de la igualtat

d’oportunitats i de prevenció de la violència masclista, però

només en els termes i les condicions que estableixen la Llei

7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local

(LRBRL), i aquesta Llei.

Article 13 

Competències del Govern i de l’Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. En el marc del que disposa l’Estatut d’autonomia de les Illes

Balears, i de conformitat amb el que estableixen aquesta Llei i

la resta de legislació aplicable en matèria d’igualtat efectiva de

dones i homes i per a la protecció integral contra la violència

masclista, el Govern i l’Administració de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears tenen atribuïdes les

competències en matèria de polítiques de gènere i de

conciliació de la vida familiar i laboral, excepte les que són

pròpies dels consells insulars d’acord amb l’article 70.20 de la

norma estatutària.

2. En l’exercici de les competències que els atribueix

l’ordenament jurídic, corresponen al Govern i a l’Administració

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en matèria de

polítiques de gènere i de conciliació de la vida familiar i

laboral, les funcions següents: 

a) Crear i adequar estructures, programes i procediments

per integrar la perspectiva de gènere en la seva activitat

administrativa.

b) Planificar i elaborar els principis generals d’actuació en

matèria d’igualtat de dones i homes.

c) Dissenyar i executar mesures d’acció positiva i de

programes i serveis l’àmbit territorial de les quals siguin les

Illes Balears.
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d) Avaluar les polítiques d’igualtat en l’àmbit de les Illes

Balears i el grau de compliment d’aquesta Llei.

e) ColAlaborar amb les diferents administracions públiques

en matèria d’igualtat de dones i homes.

f) Establir mesures de foment amb la finalitat de dotar els

consells insulars, els ajuntaments i la resta d’entitats locals de

recursos materials, econòmics i personals per desenvolupar

programes i activitats adreçats a la consecució de la igualtat de

dones i homes.

g) Planificar i dissenyar la metodologia per adequar les

estadístiques al principi d’igualtat, i també adequar i mantenir

estadístiques actualitzades que permetin tenir un coneixement

de les diferències entre dones i homes en els diversos àmbits

d’intervenció autonòmica.

h) Dur a terme estudis i investigacions sobre la situació de

les dones i els homes l’àmbit territorial dels quals siguin les

Illes Balears.

i) Dur a terme activitats de sensibilització sobre la situació

de desigualtat de dones i homes, i sobre les mesures necessàries

per promoure la igualtat, l’àmbit territorial de les quals siguin

les Illes Balears.

j) Fer un seguiment de la normativa autonòmica i de la seva

aplicació d’acord amb el principi d’igualtat entre dones i

homes.

k) Facilitar assistència tècnica especialitzada en matèria

d’igualtat als consells insulars, a les entitats locals i a les

entitats públiques i privades que actuïn a les Illes Balears en

matèria d’igualtat.

l) Establir mesures de foment per dotar les empreses i les

organitzacions de recursos materials, econòmics i personals per

desenvolupar plans, programes i activitats adreçats a la

consecució de la igualtat de dones i homes.

m) Prestar serveis o establir programes de caràcter

pluriinsular amb l’objectiu de garantir l’accés als drets de les

dones que pateixen discriminació múltiple.

n) Establir relacions i canals de participació i colAlaboració

amb les federacions d’associacions, amb la iniciativa privada,

amb associacions de l’àmbit de la comunitat autònoma i amb

organismes i institucions de les Illes Balears, i també d’altres

comunitats autònomes, de l’Estat i de l’àmbit internacional.

o) Establir els principis generals i les condicions mínimes

bàsiques i comunes aplicables per acreditar entitats per prestar

serveis en matèria d’igualtat de dones i homes.

p) Investigar i detectar situacions de discriminació per raó

de sexe i adoptar mesures per eradicar-les.

q) Exercir la potestat sancionadora en el seu àmbit

competencial.

r) Dur a terme qualsevol altra funció inclosa en aquesta Llei

o que li sigui encomanada en el seu àmbit de competència.

3. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears exerceix les competències objecte d’aquesta Llei per

mitjà de:

a) L’Institut Balear de la Dona, que resta adscrit a la

conselleria competent en matèria d’igualtat. 

b) Les unitats administratives, d’acord amb el que estableix

l’article 19 d’aquesta Llei.

Article 14

Competències pròpies de les administracions dels consells

insulars

En les matèries de polítiques de gènere, conciliació de la

vida familiar i laboral i dona que, entre d’altres, esmenta

aquesta Llei, els consells insulars han d’exercir, en els àmbits

territorials respectius, les competències que els són atribuïdes

com a pròpies de conformitat amb l’article 70.20 de l’Estatut

d’autonomia de les Illes Balears, sens perjudici que les

funcions i els serveis inherents a aquestes competències hagin

de ser objecte de translació a les institucions insulars mitjançant

un decret de traspassos acordat en comissió mixta.

Article 15

Competències que poden exercir els municipis

Sens perjudici de les competències pròpies dels municipis

pel que fa a l’atenció immediata a persones en situació o risc

d’exclusió social a què fa referència l’article 25.2 e de

l’LRBRL, en les matèries de promoció de la igualtat

d’oportunitats i de prevenció de la violència masclista a les

quals es refereix aquesta Llei els municipis poden exercir

competències delegades o competències diferents de les

delegades sempre que, en el primer cas, l’administració titular

de la competència els la delegui en el marc del que disposa

l’article 27 de l’LRBRL, o, en el segon, es compleixin els

requisits que estableix l’article 7.4 de la mateixa LRBRL.

Article 16

Acreditació de serveis

El Govern de les Illes Balears ha de fixar reglamentàriament

els principis generals i les condicions mínimes bàsiques i

comunes aplicables a les acreditacions d’entitats privades per

prestar serveis en matèria d’igualtat de dones i homes, que han

d’atenir-se, en tot cas, a criteris de qualitat i eficàcia del servei.

Article 17

Finançament

1. El Govern de les Illes Balears ha de consignar en el projecte

de llei de pressuposts corresponent els crèdits suficients per

assegurar els recursos econòmics necessaris per executar les

mesures que estableix aquesta Llei.

2. Els consells insulars han de preveure les dotacions

econòmiques i els recursos suficients per exercir les

competències que els són pròpies d’acord amb l’article 70.20

de l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, i també les que els

són atribuïdes per aquesta Llei. 
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3. Els municipis han de consignar en els seus pressuposts els

recursos suficients per atendre les competències pròpies que els

assigni la Llei reguladora de les bases del règim local, sens

perjudici del que estableixen els articles 7, 27 i 57 bis de la Llei

esmentada.

Capítol II

Organització institucional i coordinació entre les

administracions públiques de les Illes Balears

Secció 1a

Organismes d’igualtat

Article 18

Observatori per a la Igualtat

1. Es crea l’Observatori per a la Igualtat, adscrit a l’Institut

Balear de la Dona, que és l’òrgan encarregat de cercar,

analitzar i difondre informació periòdica i sistemàtica sobre

l’evolució dels indicadors, desglossats per illes, d’igualtat de

dones i homes a les Illes Balears, que serveixin per fer

propostes de noves polítiques adreçades a canviar i millorar la

situació de les dones en els diversos àmbits. En tot cas, s’han

de prioritzar les àrees de la violència masclista, la situació

laboral, la imatge pública de les dones i l’àmbit educatiu i de

salut, i s’ha de fomentar la figura de l’agent d’igualtat

d’oportunitats de dones i homes en els àmbits públic i privat.

2. L’Observatori ha de disposar de dotació econòmica, mitjans

tecnològics i personal especialitzat suficients per elaborar el

sistema d’indicadors, tractar les dades i difondre-les.

3. Les funcions, la composició i el funcionament, i també les

diferents àrees d’intervenció, s’han de determinar

reglamentàriament. 

Article 19

Unitats per a la igualtat

1. Per impulsar mesures per a la igualtat, s’ha de constituir o

designar en cada conselleria una unitat administrativa per

executar el que disposen aquesta Llei i el pla estratègic

d’igualtat de dones i homes que aprovi el Govern de les Illes

Balears.

2. Els consells insulars i els municipis de més de 20.000

habitants, en l’àmbit de les seves competències

d’autoorganització, han d’adequar les seves estructures de tal

manera que disposin d’un òrgan o unitat administrativa que

s’encarregui d’impulsar, programar i avaluar les polítiques

d’igualtat de dones i homes en els àmbits d’actuació territorial

respectius, i d’assessorar sobre aquestes polítiques.

3. Els consells insulars, en l’àmbit de les seves competències,

són les institucions encarregades de donar suport tècnic i

administratiu en matèria d’igualtat als municipis de menys de

20.000 habitants. 

 

Secció 2a

Òrgans de coordinació i consultius

Article 20

Consell per a la Igualtat de Gènere

1. Es crea el Consell per a la Igualtat de Gènere com l’òrgan

encarregat de coordinar les polítiques i els programes que duen

a terme les administracions autonòmica, insular i local en

matèria d’igualtat de dones i homes. El presideix la directora o

el director de l’Institut Balear de la Dona i en són membres les

persones que representen les administracions que en formen

part.

2. Les funcions, la composició, l’organització i el règim de

funcionament s’han de determinar reglamentàriament.

3. El reglament que s’elabori no ha d’implicar en cap cas

increment de personal laboral o funcionari ni de càrrecs de

designació en la coordinació, i les tasques i responsabilitats

corresponents s’han de distribuir entre les diferents

administracions participants i partint dels llocs de treball

existents.

Article 21

Consell de Participació de les Dones

1. En el marc d’aquesta Llei, el Consell de Participació de les

Dones es configura com el màxim òrgan de participació de

caràcter autonòmic amb la finalitat d’afavorir l’associacionisme

i la participació de les dones en els temes que les puguin

afectar.

2. Les seves funcions són les que estableix el Decret 49/2008,

de 18 d’abril, com a òrgan colAlegiat de caràcter consultiu i

d’assessorament de l’Administració de la Comunitat Autònoma.

TÍTOL III

MESURES PER A LA INTEGRACIÓ DE LA

PERSPECTIVA DE GÈNERE EN L’ACTUACIÓ DE

LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES DE LES

ILLES BALEARS

Article 22

Informe sobre actuacions

1. Cada dos anys, el Govern de les Illes Balears ha d’elaborar,

en els termes que s’estableixin reglamentàriament, un informe

sobre el conjunt de les seves actuacions en relació amb

l’efectivitat del principi d’igualtat entre dones i homes, que s’ha

de presentar al Parlament de les Illes Balears.

2. Els consells insulars han d’incloure en les memòries

respectives les accions duites a terme en matèria d’igualtat,

amb un apartat específic de les actuacions envers la igualtat

desenvolupades durant l’any natural.

Article 23

Contractació pública

1. Les administracions públiques de les Illes Balears i el sector

públic instrumental, mitjançant els òrgans de contractació, han

d’establir condicions especials pel que fa a l’execució dels

contractes que es formalitzin, amb la finalitat de promoure la
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igualtat entre dones i homes en el mercat laboral, sempre en el

marc de la normativa vigent.

2. Els òrgans de contractació de les administracions públiques

de les Illes Balears han d’establir en els plecs de clàusules

administratives particulars la preferència de l’adjudicació dels

contractes per a les proposicions que presentin les empreses

que disposin del visat que preveu l’article 39.5 d’aquesta Llei

o del distintiu empresarial, o bé l’acreditació equivalent en

matèria d’igualtat, expedit per l’òrgan competent estatal o

autonòmic. Aquesta preferència en l’adjudicació s’ha d’aplicar

sempre que aquestes proposicions igualin en els seus termes les

més avantatjoses des del punt de vista dels criteris que

serveixen de base a l’adjudicació.

3. L’òrgan de contractació ha d’establir indicadors que

permetin avaluar el grau de compliment i d’efectivitat de les

mesures esmentades en els apartats anteriors, per aconseguir

l’objectiu d’eliminar les desigualtats i promoure la igualtat

entre dones i homes.

Article 24

Capacitació del personal al servei de les administracions

públiques

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han

d’adoptar les mesures necessàries per assegurar al seu personal

una formació bàsica, progressiva i permanent en matèria

d’igualtat de dones i homes, i han d’incorporar la perspectiva

de gènere als continguts i a la formació amb la finalitat de fer

efectives les disposicions d’aquesta Llei i garantir un

coneixement pràctic suficient que permeti la integració efectiva

de la perspectiva de gènere en l’actuació administrativa, amb

una menció especial dels cursos sobre l’ús no sexista del

llenguatge administratiu. 

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

garantir la capacitació específica o l’experiència del personal

tècnic que ocupi llocs que tenguin, entre d’altres, les funcions

d’impulsar i dissenyar programes d’igualtat d’oportunitats i de

donar assessorament tècnic en matèria d’igualtat entre dones i

homes, i han d’establir requisits específics de coneixement en

aquesta matèria per accedir-hi.

3. Per complir el que disposen els apartats anteriors, mitjançant

els plans de formació pertinents s’han d’establir programes

específics d’actualització i reciclatge del personal adscrit als

organismes responsables en matèria d’igualtat, que es faran

preferentment en horari laboral i que en aquest cas seran

obligatoris.

4. En els temaris dels processos de selecció per a l’accés a la

funció pública, les administracions públiques de les Illes

Balears hi han d’incloure continguts relatius a la legislació

d’igualtat de dones i homes i la seva aplicació a l’activitat

administrativa.

TÍTOL IV

MESURES PER PROMOURE LA IGUALTAT I

ÀREES D’INTERVENCIÓ

Capítol I

Educació

Article 25

Disposicions generals

1. Les polítiques públiques educatives s’han d’adreçar a

aconseguir un model educatiu basat en el desenvolupament

integral de la persona al marge dels estereotips i els rols segons

el sexe, l’orientació i la identitat sexuals, el rebuig de qualsevol

forma de discriminació, el tractament de la diversitat afectiva

i sexual, i la garantia d’una orientació acadèmica i professional

no esbiaixada pel gènere. Per això, s’ha de potenciar la igualtat

real de dones i homes en totes les seves dimensions: curricular,

organitzativa i altres.

2. L’Administració educativa ha de tenir com un dels seus

principis bàsics la prevenció de conductes violentes en tots els

nivells educatius, especialment de la violència masclista.

3. L’Administració educativa de les Illes Balears ha de garantir

la posada en marxa en els centres de projectes coeducatius que

fomentin la construcció de les relacions igualitàries de les

dones i els homes sobre la base de criteris d’igualtat que ajudin

a identificar i eliminar les situacions de discriminació per

orientació i identitat sexuals i les de violència masclista.

4. L’Administració educativa de les Illes Balears ha de garantir

que en tots els centres educatius hi hagi una persona

responsable de la coeducació, amb formació específica, que

impulsi la igualtat de gènere i faciliti un coneixement millor

dels obstacles i les discriminacions que dificulten la plena

igualtat de dones i homes. Aquesta tasca de responsabilitat en

matèria de coeducació pot ser compatible amb altres funcions

en el centre.

5. L’Administració educativa de les Illes Balears ha d’exigir el

compliment de l’article 126.2 de la Llei orgànica 2/2006, de 3

de maig, de l’educació, en el sentit que, una vegada constituït

el consell escolar del centre, aquest òrgan ha de designar una

persona per impulsar mesures educatives per fomentar la

igualtat real i efectiva entre homes i dones.

6. L’Administració educativa ha d’arbitrar les mesures per

garantir la participació equilibrada de dones i homes en els

llocs directius i de decisió. Així mateix, ha de formular accions

de conciliació en la vida laboral, la personal i la familiar per

afavorir la promoció professional i la formació permanent de

tot el personal docent.

7. Els centres educatius sostinguts amb fons públics han

d’adoptar pràctiques de coeducació i afavorir la formació en

igualtat, tal com disposa la Llei orgànica 3/2007, de 22 de

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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Article 26

Currículum

1. En les diferents etapes educatives, en el disseny i el

desenvolupament curricular de les àrees de coneixement i

disciplines s’hi han d’integrar els objectius següents:

a) Eliminar els prejudicis, els estereotips i els rols segons el

sexe, per l’orientació sexual o per la identitat sexual construïts

segons els patrons socioculturals de conducta assignats a dones

i homes, amb la finalitat de garantir, tant a les alumnes com als

alumnes, possibilitats de desenvolupament personal integral.

b) Integrar el saber de les dones i la seva contribució social

i històrica al desenvolupament de la humanitat, i revisar i, si

escau, corregir els continguts que s’imparteixen.

c) Incorporar coneixements necessaris perquè les i els

alumnes es facin càrrec de les seves actuals i futures necessitats

i responsabilitats relacionades amb les tasques domèstiques i

d’atenció de les persones.

d) Capacitar les i els alumnes perquè l’elecció de les

opcions acadèmiques sigui lliure i sense condicionaments

basats en el sexe.

e) Prevenir la violència masclista, mitjançant l’aprenentatge

de mètodes no violents per resoldre conflictes i de models de

convivència basats en la diversitat i en el respecte a la igualtat

de drets i oportunitats de dones i homes.

f) Eliminar en la formació professional els prejudicis, els

estereotips i els rols segons el sexe amb la finalitat de garantir

que no es produeixi la segregació horitzontal per evitar futures

repercussions en la vida professional i laboral. 

g) Incloure el tractament de la vida afectiva i sexual amb la

finalitat de garantir una formació integral, per prevenir, entre

d’altres, conductes violentes, evitar embarassos no desitjats i

evitar també la discriminació per orientació sexual.

2. L’Administració educativa ha de traslladar al personal

docent, a les empreses editorials i als consells escolars les

instruccions necessàries per fer efectiu el que preceptua aquesta

Llei en el currículum educatiu, en el marc de les seves

competències.

3. L’Administració educativa, a través de l’Institut per a la

Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears, o de

l’organisme amb les mateixes competències, ha d’analitzar la

importància que té el fenomen de l’ús de les tecnologies i

xarxes socials com a eina per exercir la violència masclista,

amb l’objectiu de dissenyar actuacions específiques per

combatre’l.

Article 27

Materials didàctics

1. En tots els centres educatius de les Illes Balears, públics,

concertats i privats, no es poden elaborar, difondre i utilitzar

materials didàctics que presentin les persones com a inferiors

o superiors en dignitat segons el sexe, per orientació sexual o

identitat sexual, o com a objectes sexuals, ni els que justifiquin

o banalitzin la violència masclista, o hi incitin. Aquestes

consideracions s’han d’aplicar als materials didàctics en

qualsevol tipus de suport, inclosos els objectes digitals.

2. Els llibres de text i els materials, en qualsevol suport, dels

centres educatius de les Illes Balears han de respectar les

normes esmentades en el punt anterior, han de fer un ús no

sexista del llenguatge, han d’evitar la invisibilització de les

dones per mitjà del llenguatge i han de garantir en les imatges

o les representacions la presència equilibrada i no estereotipada

de dones i homes.

Article 28

Consells escolars 

1. Els consells escolars, el Consell Escolar de les Illes Balears

i els consells escolars municipals han de designar una persona,

amb formació en igualtat de gènere, que impulsi mesures

educatives que fomentin la igualtat real i efectiva entre homes

i dones i la prevenció de la violència masclista, i en faci el

seguiment.

2. La composició dels consells escolars ha de tendir a

l’equilibri entre ambdós sexes.

3. Una persona en representació de l’Institut Balear de la Dona

ha de formar part del Consell Escolar de les Illes Balears, per

tal d’impulsar mesures educatives per fomentar la igualtat real

i efectiva entre homes i dones, i per fer-ne el seguiment.

Article 29

Formació

1. L’Administració educativa ha d’adoptar les mesures

necessàries per incloure en els plans de formació del

professorat una preparació específica en matèria d’igualtat

d’oportunitats de dones i homes, coeducació, violència

masclista i educació afectiva i sexual.

2. L’oferta de formació permanent adreçada al professorat, a

més d’integrar la filosofia de la coeducació, ha d’incloure entre

les temàtiques adreçades a la formació en centres les

relacionades amb la història de les dones i la prevenció, la

detecció i les formes d’actuació davant la violència en l’àmbit

escolar.

Article 30

Àmbit universitari

1. En el sistema d’educació superior i de recerca de les Illes

Balears s’ha de fomentar la igualtat d’oportunitats de dones i

homes en relació amb la carrera professional. Igualment, s’han

de desenvolupar mesures de conciliació de la vida laboral, la

familiar i la personal per afavorir la promoció professional i la

formació permanent de tot el personal. 

2. En el sistema d’educació superior de les Illes Balears s’han

d’adoptar les mesures necessàries perquè s’incloguin

competències en matèria d’igualtat entre dones i homes en els

plans d’estudis dels diversos ensenyaments. 

3. Així mateix, en el sistema d’educació superior i de recerca

de les Illes Balears s’han d’impulsar mesures per promoure la

representació equilibrada entre dones i homes en la composició
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dels òrgans colAlegiats i en les diverses comissions de selecció

i avaluació, i s’ha de fomentar la creació d’unitats d’igualtat.

4. En el sistema d’educació superior i de recerca de les Illes

Balears s’ha de promoure el reconeixement dels estudis de

gènere com a mèrit en els processos d’avaluació.

5. En el sistema de recerca de les Illes Balears s’ha d’impulsar

la presència equilibrada de dones i homes en els grups

d’investigació.

6. En les convocatòries d’ajuts i subvencions per al sistema de

recerca de les Illes Balears, s’hi ha de tenir en compte com a

criteri de desempat la valoració especial dels projectes liderats

per dones en els àmbits científics en què estan

infrarepresentades i també dels que presentin grups de recerca

amb presència equilibrada de dones i homes.

7. En el sistema de recerca de les Illes Balears s’ha de

promoure i fomentar la investigació sobre les dones donant

suport als projectes de recerca que promoguin la igualtat de

dones i homes i als que plantegin mesures destinades a

comprendre i eradicar la discriminació de les dones.

8. En el sistema d’educació superior de les Illes Balears s’ha de

promoure la inclusió de competències sobre la salut de les

dones i sobre l’enfocament de gènere en els plans d’estudis dels

ensenyaments de grau de l’àmbit sanitari.

Capítol II

Cultura i esport

Secció 1a

Cultura

Article 31

Participació en l’àmbit cultural

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

promoure la igualtat en la participació de les dones i els homes

en les activitats culturals i lúdiques que tenguin lloc a la

comunitat autònoma.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

facilitar l’accés de les dones a la cultura, han de divulgar les

seves aportacions en totes les manifestacions culturals i han

d’incentivar produccions artístiques i culturals que fomentin els

valors d’igualtat entre dones i homes, especialment en les

disciplines artístiques en què la presència de les dones és

minoritària. Així mateix, han de vetlar perquè en les

manifestacions artístiques no es reprodueixin estereotips i

valors sexistes, i han d’afavorir la creació i la divulgació

d’obres que presentin innovacions formals favorables a la

superació de l’androcentrisme i el sexisme.

3. Les administracions públiques han d’impulsar la recuperació

de la memòria històrica de les dones i han de promoure

polítiques culturals que facin visibles les seves aportacions al

patrimoni i a la cultura de les Illes Balears, i també a la seva

diversitat. Així mateix, han de potenciar la presència de dones

creadores en totes les exhibicions locals, insulars i

autonòmiques.

4. Les administracions públiques han de promoure la

participació de les dones en les festes tradicionals i en la

cultura popular, i corregir estereotips sexistes.

Article 32

Mesures per promoure la igualtat

Sens perjudici d’altres mesures que es considerin oportunes,

les normes que regulin els jurats creats per a la concessió de

qualsevol tipus de premi promogut o subvencionat per

l’Administració i també les que regulin òrgans afins habilitats

per adquirir fons culturals o artístics han d’incloure una

clàusula per la qual es garanteixi en els tribunals de selecció

una representació equilibrada de dones i homes amb

capacitació, competència i preparació adequades. 

Secció 2a

Esport

Article 33

Participació en l’àmbit esportiu

1. El Govern de les Illes Balears, en coordinació amb la resta

d’administracions i organismes competents, ha de facilitar la

pràctica esportiva de les dones i ha d’impulsar-ne la

participació en els diferents nivells i àmbits de l’esport.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

planificar activitats esportives atenent les necessitats i les

demandes de les dones. 

3. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

promoure ajuts públics destinats a programes que treballin en

la visualització de les dones des de la primera infància, des

d’una perspectiva de gènere, i en el foment de l’autonomia i el

sentit d’equip, a més de promoure la salut en l’esport.

4. Les administracions públiques i les federacions, les

associacions i les entitats esportives de les Illes Balears han de

vetlar pel respecte al principi d’igualtat d’oportunitats en

l’organització de proves esportives i convocatòries públiques

de premis esportius, i també pel tractament en igualtat per a les

i els esportistes d’elit.

Capítol III

Ocupació

Secció 1a

Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació

Article 34

Igualtat d’oportunitats en l’accés a l’ocupació

1. Ha de ser un objectiu prioritari de l’actuació del Govern de

les Illes Balears la igualtat d’oportunitats en l’ocupació. Amb

aquesta finalitat, s’han de dur a terme polítiques de foment de

l’ocupació i l’activitat empresarial que impulsin la presència de

dones i homes en el mercat laboral amb una ocupació de

qualitat i una conciliació millor de la vida laboral, la familiar i

la personal.

2. El Govern de les Illes Balears ha de desenvolupar les

mesures d’acció positiva destinades a garantir la igualtat

d’oportunitats i la superació de les situacions de segregació
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professional, tant vertical com horitzontal, i també les que

impliquin desigualtats retributives.

Secció 2a

Igualtat laboral en el sector privat i en la funció pública de

les Illes Balears

Article 35

Polítiques d’ocupació

1. Les administracions públiques de les Illes Balears, en el

marc de les seves competències, han d’impulsar la

transversalització de gènere com a instrument per integrar la

perspectiva de gènere en el disseny, l’execució, el seguiment i

l’avaluació de les polítiques d’ocupació que es desenvolupin a

les Illes Balears, incloent-hi, si escau, les mesures específiques

i necessàries.

2. El Govern de les Illes Balears ha de garantir la participació

equilibrada de les dones en el desenvolupament de programes

de polítiques actives d’ocupació, que assegurin la coordinació

dels diferents dispositius i tenguin en compte les necessitats que

impedeixen o dificulten que les dones hi accedeixin, amb una

atenció especial a les dones amb més risc de vulnerabilitat,

exclusió o discriminació. La participació de les dones i els

homes en les diferents polítiques actives d’ocupació s’ha de fer

de manera proporcional al percentatge de persones aturades de

cada un dels sexes.

3. El Govern de les Illes Balears ha de prestar una atenció

especial als colAlectius de dones que pateixen diverses causes

de discriminació. Les dones víctimes de violència masclista

demandants d’ocupació s’han de considerar colAlectius

prioritaris per accedir als plans públics d’ocupació i als cursos

de formació per a l’ocupació que financen totalment o

parcialment les administracions públiques de les Illes Balears.

També ha d’impulsar mesures d’acció positiva per afavorir que

es constitueixin com a treballadores autònomes o que

s’incorporin a l’economia social.

4. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears no pot tramitar cap

oferta d’ocupació discriminatòria per raó de sexe. Amb aquesta

finalitat, ha de formar el seu personal per incorporar la

perspectiva de gènere en el procés d’inserció laboral. 

5. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears també ha de

possibilitar que el personal dels serveis d’ocupació disposi de

la formació necessària en igualtat d’oportunitats per a la

incorporació efectiva de la perspectiva de gènere en el disseny

i l’execució de les polítiques d’ocupació, que ha de ser

obligatòria quan es dugui a terme dins l’horari laboral. Les

entitats colAlaboradores hauran de possibilitar que el seu

personal tengui aquesta formació.

6. El Servei d’Ocupació de les Illes Balears ha de garantir que

en els programes d’ocupació que preveuen contractacions o

ajudes econòmiques la participació d’homes i dones sigui

equilibrada tant en els programes més recents com en els ja

consolidats. Al mateix temps, s’han d’adoptar les mesures

necessàries per obtenir un percentatge més elevat de dones en

les activitats formatives corresponents a sectors, ocupacions o

professions en què estiguin poc representades. 

7. En el marc de la legislació de l’Estat i de l’Estatut

d’autonomia de les Illes Balears:

a) Correspon al Govern de les Illes Balears garantir que en

l’elaboració dels plans d’actuació de la Inspecció de Treball i

Seguretat Social en l’àmbit balear es reculli com a objectiu

prioritari l’actuació contra la discriminació laboral directa i

indirecta, per la qual cosa ha de promoure la dotació dels

recursos necessaris per a l’eficàcia de les actuacions.

b) Correspon a la Inspecció de Treball i Seguretat Social

dur a terme una planificació anual de les actuacions que tenguin

com a objectiu específic la vigilància de les normes sobre

igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’accés a l’ocupació

i en el treball. Així mateix, haurà d’informar d’aquest pla anual

el Consell per a la Igualtat de Gènere.

8. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de l’Observatori per

a la Igualtat, ha de dur a terme estudis periòdics sobre les

estimacions del valor econòmic que té el treball domèstic i

l’atenció de les persones a les Illes Balears. El resultat

d’aquests estudis s’ha de difondre per donar a conèixer la

contribució a l’economia i la societat balears. En el disseny de

les polítiques econòmiques i socials s’ha de tenir en compte el

valor del treball domèstic, reproductiu i de cura de la vida.

Article 36

Incentius a la contractació de dones

Les administracions públiques han d’incentivar la

contractació estable i l’ascens professional a nivells superiors

de les dones, atenent amb caràcter prioritari els sectors i les

categories laborals en què estiguin infrarepresentades, i també

les situacions singulars, sense menyscapte dels criteris tècnics

i de qualificació professional.

Article 37

Promoció empresarial

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han

d’incloure en el marc de les seves polítiques de foment

empresarial ajuts específics per a dones per crear empreses o

cooperatives, o ajuts a l’autoocupació. Així mateix, han

d’establir mesures de formació, assessorament i seguiment que

permetin la consolidació dels projectes empresarials.

2. Les mesures adreçades al foment de l’empresariat femení o

cooperativisme han de tenir en compte especialment les dones

emprenedores amb dificultats especials d’inserció laboral o en

situacions de desavantatge social.

Article 38

Qualitat en l’ocupació

1. El Govern de les Illes Balears ha de garantir la igualtat de

gènere en l’accés a l’ocupació. En especial, ha d’incidir en

aspectes relacionats amb l’estabilitat, la qualitat i la igualtat de

remuneració entre dones i homes. També ha de fomentar la

igualtat en la promoció professional en processos de formació

contínua i en el desenvolupament de la trajectòria professional,

i ha de vetlar per la prevenció de l’assetjament sexual i

l’assetjament per raó de sexe, orientació sexual o identitat

sexual.
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2. El Govern de les Illes Balears ha de garantir la igualtat

d’oportunitats en tots els aspectes de la relació laboral i, en

especial, quant a la igualtat de retribució per feina del mateix

valor. Amb aquesta finalitat, ha de promoure que en els plans

d’actuació de la Inspecció de Treball i Seguretat Social tengui

un caràcter prioritari el compliment del principi d’igualtat

d’oportunitats en els àmbits laboral i de l’ocupació.

3. Les administracions públiques de les Illes Balears, amb la

colAlaboració dels agents socials, han d’incentivar la qualitat en

l’ocupació i la promoció de la igualtat de dones i homes.

Article 39

Plans d’igualtat i presència equilibrada en el sector

empresarial

1. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de l’Institut Balear

de la Dona, ha de fomentar la implantació voluntària dels plans

d’igualtat en les empreses privades que no hi estan obligades

per la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat

efectiva de dones i homes, i els ha de prestar suport i

assessorament per elaborar-los. Aquests plans, sens perjudici

del que disposa la normativa bàsica sobre la matèria, han

d’incloure mesures per a l’accés a l’ocupació, la promoció, la

formació i la igualtat retributiva; mesures per fomentar la

corresponsabilitat en la vida laboral, la familiar i la personal, i

la protecció davant l’assetjament sexual i l’assetjament per raó

de sexe, orientació sexual o identitat sexual, i criteris i

mecanismes de seguiment, avaluació i actuació.

2. Correspon a la conselleria competent en matèria de

negociació colAlectiva i de registre i dipòsit de convenis i

acords colAlectius de treball, la gestió del registre públic de

plans d’igualtat, i també el seguiment i l’avaluació dels plans

d’igualtat i les actuacions pertinents de l’autoritat laboral

competent.

3. Les empreses han de procurar la presència equilibrada de

dones i homes en els òrgans de direcció i consells

d’administració, i el Govern de les Illes Balears ha de

promoure les mesures necessàries per aconseguir-ho.

4. Els programes de formació inclosos en els plans d’igualtat de

les empreses han de prioritzar les accions formatives que

tenguin per objectiu la igualtat entre dones i homes en

l’organització.

5. Per obtenir els beneficis derivats de l’elaboració d’un pla

d’igualtat en les empreses és necessari que aquest tengui el

visat previ de l’Institut Balear de la Dona, en els termes que

s’estableixen reglamentàriament.

6. El Govern de les Illes Balears ha de reconèixer les empreses

que adoptin plans d’igualtat i que obtenguin resultats efectius

en la implantació de les mesures d’igualtat. Les condicions i les

característiques dels reconeixements s’han d’establir

reglamentàriament.

Article 40

Negociació colAlectiva

1. Amb ple respecte al principi constitucional de l’autonomia

de la negociació colAlectiva, el Govern de les Illes Balears ha de

fomentar la inclusió de clàusules destinades a promoure i

garantir la igualtat d’oportunitats i la no-discriminació per raó

de sexe en la negociació colAlectiva a les Illes Balears. S’ha de

promoure l’elaboració de recomanacions o clàusules tipus en

aquesta matèria i en matèria de corresponsabilitat en la vida

laboral, la familiar i la personal.

2. S’han d’engegar activitats de sensibilització destinades a

fomentar la participació de les dones en la negociació

colAlectiva. En els estudis que es facin sobre la negociació, s’hi

ha d’incloure el paper que les dones hi tenen.

3. El Govern de les Illes Balears ha de posar cura que els

convenis colAlectius:

a) No contenguin clàusules contràries al principi d’igualtat

d’oportunitats de dones i homes, tant si és discriminació directa

com indirecta, i que no estableixin diferències retributives per

raó de sexe.

b) Facin un ús no sexista del llenguatge.

Es considera discriminació per raó de sexe qualsevol tracte

desfavorable a les dones, sigui quina sigui la seva situació.

4. Les organitzacions empresarials i les sindicals han de

procurar la presència equilibrada de dones i homes en els

òrgans de direcció i en les comissions negociadores dels

convenis colAlectius.

5. El Govern de les Illes Balears ha de promoure que els

convenis colAlectius incloguin l’anàlisi d’impacte de gènere

corresponent, en els termes que estableix l’article 5 d’aquesta

Llei.

6. La conselleria competent en matèria laboral ha de promoure

un acord marc interprofessional sobre igualtat d’oportunitats

entre dones i homes.

7. El Govern de les Illes Balears ha de promoure en els

sindicats amb presència en els centres de treball, per mitjà dels

òrgans de representació, la creació de l’agent d’igualtat. La

funció d’aquest agent serà la de fer complir la igualtat de tracte

i d’oportunitats en el marc de la negociació colAlectiva. Així

mateix, el Govern ha de facilitar la formació contínua d’aquesta

figura.

Article 41

Actuacions de responsabilitat social de les empreses en

matèria d’igualtat 

1. Sens perjudici de les normes en matèria d’ocupació que

recull aquest títol, les empreses poden assumir, en virtut d’un

acord amb la representació legal de les treballadores i els

treballadors i d’institucions, organismes i associacions per a la

igualtat de gènere, actuacions de responsabilitat social

mitjançant mesures econòmiques, comercials, laborals,

assistencials i de qualsevol índole, amb la finalitat de millorar

la situació de la igualtat entre dones i homes en l’empresa.

2. Els poders públics de les Illes Balears han d’impulsar

mesures per fomentar el desenvolupament d’accions de

responsabilitat social de les empreses en matèria d’igualtat de

gènere.
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Secció 3a

Igualtat en el sector públic

Article 42

Ocupació en el sector públic

1. Per accedir a l’ocupació pública, les administracions

públiques de les Illes Balears han d’incloure matèries relatives

a la normativa sobre igualtat i violència de gènere en els

temaris per a les proves selectives.

2. A fi que la igualtat d’oportunitats entre dones i homes

s’integri en el desenvolupament de l’activitat pública, les

administracions públiques de les Illes Balears han de garantir

la formació del personal en aquesta matèria.

3. A les ofertes d’ocupació pública de les administracions

públiques de les Illes Balears, s’hi ha d’adjuntar una avaluació

de l’impacte de gènere.

4. Sens perjudici d’altres mesures que es considerin oportunes,

les normes que regulen els processos selectius d’accés, provisió

i promoció en l’ocupació pública han d’incloure:

a) Una clàusula per la qual, en cas que hi hagi igualtat de

capacitació, es doni prioritat a les dones en els cossos, les

escales, els nivells i les categories de l’Administració en què la

seva representació sigui inferior al 40 %, excepte si es donen en

l’altre candidat circumstàncies que no siguin discriminatòries

per raó de sexe i que justifiquin que no s’apliqui la mesura,

com ara la pertinença a altres colAlectius amb dificultats

especials per a l’accés a l’ocupació.

b) Una clàusula per la qual es garanteixi en els tribunals de

selecció una representació equilibrada de dones i homes amb

capacitació, competència i preparació adequades.

Així mateix, s’ha de determinar, si escau, la necessitat

d’incloure clàusules d’acció positiva per a l’accés de dones a

llocs, categories o grups professionals en els quals es trobin

subrepresentades.

Els òrgans competents en matèria de funció pública de les

diferents administracions han de disposar d’estadístiques

adequades i actualitzades que possibilitin aplicar el que disposa

la lletra a.

Article 43

Plans d’igualtat del personal al servei de les

administracions públiques

1. Les administracions públiques de les Illes Balears, i també

els organismes i entitats que en depenen, han d’elaborar plans

d’igualtat del personal al seu servei d’acord amb la normativa

que els és aplicable.

2. En aquests plans s’han d’establir els objectius que cal assolir

en matèria d’igualtat de tracte i d’oportunitats en l’ocupació

pública, i també les estratègies i les mesures que cal adoptar per

fer-ho.

3. Els plans d’igualtat tindran una vigència màxima de quatre

anys, han de ser avaluats cada dos anys i, si escau, han

d’establir mesures correctores.

Secció 4a

Igualtat en la seguretat i salut laboral en el sector privat i

en la funció pública de les Illes Balears

Article 44

Seguretat i salut laboral

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

promoure una concepció integral de la salut en el treball que

tengui en compte tant els riscs físics com els psicosocials en les

diferències entre les dones i els homes. En tot cas, s’ha de

promoure la incorporació de la perspectiva de gènere en la

integració de l’activitat preventiva de riscs laborals en l’àmbit

públic i privat.

2. S’han d’adoptar les mesures adequades de protecció relatives

a la salut i a la seguretat de les treballadores embarassades, les

que estiguin en situació de part recent i les que estiguin en

període de lactància fent una adaptació del seu lloc de treball.

3. Es considera discriminació per raó de sexe qualsevol tracte

desfavorable a les dones relacionat amb l’embaràs o la

maternitat.

4. El Govern de les Illes Balears, per mitjà de les àrees

competents en matèria de salut pública i en matèria de seguretat

i salut laboral, ha de fer un registre, de manera desglossada per

sexe, edat i ocupació, dels processos d’incapacitat temporal,

per contingències comunes o per contingències professionals,

i també dels accidents de treball, amb l’objecte de determinar

els danys a la salut derivats de les exposicions laborals que

pateixen de manera específica les dones.

5. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

fomentar la visibilització i conscienciació de les desigualtats de

gènere en l’àmbit laboral, i han de garantir, en tot cas, la

realització de programes de formació específica destinats als

agents socials i als serveis de prevenció en matèria de seguretat

i salut laboral des d’una perspectiva de gènere.

Article 45

Assetjament sexual i assetjament per raó de sexe

1. En el seu àmbit competencial, les administracions públiques

de les Illes Balears han d’adoptar les mesures necessàries

perquè hi hagi un entorn laboral lliure d’assetjament sexual i

d’assetjament per raó de sexe. En aquest sentit, tenen la

consideració de conductes que afecten la salut laboral, per la

qual cosa el tractament i la prevenció de l’assetjament s’han

d’abordar des d’aquesta perspectiva, sens perjudici de les

responsabilitats penals, laborals i civils que se’n derivin.

Igualment, i amb aquesta finalitat, s’han d’establir mesures

que s’han de negociar amb les i els representants de les

treballadores i els treballadors, com ara l’elaboració i la difusió

de codis de bones pràctiques i la realització de campanyes

informatives o accions de formació.

2. En tot cas, es consideren discriminatoris l’assetjament sexual

i l’assetjament per raó de sexe, i, per tal d’evitar-los, les

administracions públiques han d’arbitrar protocols d’actuació

amb les mesures de prevenció i protecció necessàries davant les

conseqüències derivades d’aquestes situacions, amb la finalitat
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de garantir la promptitud i la confidencialitat en la tramitació

de les denúncies i l’impuls de les mesures cautelars.

3. Els protocols d’actuació han d’incloure les indicacions que

s’han de seguir davant situacions d’assetjament sexual i

assetjament per raó de sexe. 

4. Les conselleries competents en matèria d’igualtat i prevenció

de riscs laborals, coordinades amb l’Institut Balear de la Dona,

han d’impulsar l’elaboració d’aquests protocols i han de fer-ne

el seguiment i avaluar-los.

5. El Govern de les Illes Balears ha d’adoptar les mesures

necessàries per a una protecció eficaç davant l’assetjament

sexual i l’assetjament per raó de sexe, tant en l’àmbit de

l’Administració pública com en el de les empreses privades.

Capítol IV

Salut

Article 46

Disposicions generals

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

promoure l’aplicació de la transversalització de gènere a les

polítiques de salut i han d’impulsar polítiques específiques de

salut de les dones.

2. Totes les actuacions assistencials, els diagnòstics i els

tractaments, i també els plans d’acció comunitària, de recerca

i de docència en l’àmbit de la salut, han d’incloure el principi

d’igualtat entre dones i homes i les diferències de sexe i gènere.

3. Les polítiques públiques de salut han de garantir el mateix

dret a la salut a dones i homes a través de la integració activa,

en els objectius i les actuacions, del principi d’igualtat de

tracte, i han d’evitar que, per les seves diferències biològiques

o pels estereotips socials associats, es produeixin

discriminacions entre les unes i els altres.

4. Les polítiques, les estratègies i els programes de salut han

d’integrar, en la formulació, el desenvolupament i l’avaluació,

les diferents necessitats de les dones i els homes i les mesures

per abordar-les adequadament.

5. L’Administració sanitària de les Illes Balears ha de

contribuir a la millora de la salut de les dones durant tot el seu

cicle vital, tenint en compte de manera especial els problemes

de salut amb més incidència per a elles, incloent-hi programes

de prevenció i atenció dels problemes de salut que afecten les

dones, amb una atenció especial als colAlectius més vulnerables.

6. L’Administració sanitària de les Illes Balears ha de garantir

la coordinació autonòmica de salut i gènere, i ha de promoure

el disseny d’un pla integral i participatiu que defineixi les

accions que s’hagin de fixar per impulsar la transversalització

de gènere en totes les polítiques i les accions que es duguin a

terme.

7. L’Administració sanitària de les Illes Balears ha de garantir

les mesures necessàries davant la violència contra les dones

mitjançant el desenvolupament de programes de sensibilització

i formació continuada del personal sanitari, i ha de millorar els

instruments, els protocols, les guies per al diagnòstic precoç,

l’assistència i la rehabilitació de les dones maltractades en les

agressions sexuals exercides dins i fora de l’àmbit de la parella.

8. L’Administració sanitària de les Illes Balears ha d’assegurar

l’exercici dels drets reproductius i sexuals. S’han d’impulsar

mesures per evitar embarassos no desitjats, amb una atenció

especial a les adolescents, mitjançant polítiques de promoció,

informació, formació i fàcil accés a la planificació familiar.

9. El sistema sanitari ha de garantir l’accés a la interrupció

voluntària dels embarassos no desitjats, d’acord amb la Llei

orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i

de la interrupció voluntària de l’embaràs.

Article 47

Formació, promoció i sensibilització

1. L’Administració sanitària ha d’adoptar les mesures

necessàries per incloure la perspectiva de gènere en salut en els

plans de formació inicial i continuada del personal sanitari.

2. L’Administració sanitària ha d’impulsar la sensibilització i

la formació del personal tècnic i de gestió dels serveis

sociosanitaris, amb la finalitat d’integrar la perspectiva de

gènere en la seva tasca professional.

3. S’han de desenvolupar plans de formació en l’àmbit sanitari

per garantir al personal sanitari la capacitat per detectar i

atendre situacions de violència masclista.

4. L’Administració sanitària ha d’integrar el principi d’igualtat

entre dones i homes, i també la perspectiva de gènere, en tots

els programes de promoció de la salut en l’àmbit educatiu,

laboral i comunitari.

Article 48

Investigacions

1. S’ha d’impulsar la inclusió de la perspectiva de gènere en

totes les investigacions i el desenvolupament d’investigacions

específiques sobre les desigualtats de gènere en salut.

2. L’Administració sanitària, la Universitat de les Illes Balears

i la resta del sistema de recerca de les Illes Balears han

d’afavorir la investigació, la producció, la publicació i la

difusió d’informació sobre la influència del gènere en la salut.

3. L’Administració sanitària ha de garantir que els sistemes

d’informació sanitària recullin, sistemàticament, informació

desglossada per sexe i edat, i analitzin les dades en relació amb

els condicionants de gènere.

4. L’Administració sanitària, en coordinació, si escau, amb

l’Administració laboral, ha de promoure la investigació sobre

les causes, els factors associats, els mitjans diagnòstics i els

tractaments de les patologies d’alta prevalença en les dones,

tenint en compte els condicionants de gènere.

5. S’ha d’incorporar la perspectiva de gènere i de les dones en

els sistemes d’informació sanitària. Les enquestes de salut han

d’introduir indicadors de salut sensibles a la detecció de

desigualtats i que prevegin la diversitat de les dones.
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Article 49

Materials

1. Les administracions públiques han d’impulsar l’elaboració

de materials divulgatius sobre salut adreçats a les dones, amb

un ús no sexista del llenguatge i considerant la diversitat de

dones.

2. S’ha de fomentar l’elaboració de guies i protocols d’actuació

en els serveis de salut d’atenció primària, per a processos d’alta

prevalença en dones o significativament sensibles a l’impacte

de gènere.

Capítol V

Conciliació de la vida laboral, familiar i personal. La

corresponsabilitat

Article 50

Dret i deure de la corresponsabilitat de dones i homes en

l’àmbit públic i privat

1. Les dones i els homes a les Illes Balears tenen el dret i el

deure de compartir adequadament les responsabilitats familiars,

les tasques domèstiques i la cura i l’atenció de les persones en

situació de dependència, per possibilitar la conciliació de la

vida laboral, la personal i la familiar i la configuració del seu

temps, a fi d’assolir la igualtat efectiva d’oportunitats de dones

i homes.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

prendre mesures a fi de garantir la corresponsabilitat en la vida

laboral, la familiar i la personal de les dones i els homes, tenint

en compte els nous models de família.

Article 51

Organització d’espais, horaris i creació de serveis

1. Per facilitar la corresponsabilitat en la vida laboral, la

familiar i la personal amb un repartiment equilibrat del temps

entre homes i dones, el Govern de les Illes Balears, en

colAlaboració amb els consells insulars i les entitats locals, ha

de promoure l’elaboració de plans d’ús del temps i

l’organització d’espais que facilitin la funcionalitat de la ciutat,

propiciïn la proximitat de les dotacions i els serveis, i

minimitzin els desplaçaments i els temps d’accés.

2. S’ha de promoure la coordinació entre els horaris laborals i

els dels centres educatius.

Secció 1a

La conciliació en les empreses privades

Article 52

Conciliació en les empreses

1. El Govern de les Illes Balears ha d’impulsar mesures que

afavoreixin la conciliació de la vida laboral, la familiar i la

personal en l’empresa.

2. Així mateix, s’han d’incentivar les empreses perquè

proporcionin mesures i serveis destinats a facilitar la

corresponsabilitat en la vida laboral, la familiar i la personal,

mitjançant la creació d’infraestructures i serveis adequats.

Secció 2a

La conciliació en la funció pública balear

Article 53

Conciliació en l’ocupació pública

Les administracions públiques de les Illes Balears han

d’impulsar mesures de flexibilització horària i jornades

parcials, i també la creació d’infraestructures i serveis adequats,

a fi de facilitar la corresponsabilitat en la vida laboral, la

personal i la familiar de les empleades i els empleats públics,

i de fer possible un repartiment equilibrat de les tasques i les

responsabilitats familiars domèstiques, en els termes que

estableix la normativa sobre funció pública.

Article 54

Permís de paternitat

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han

d’establir un permís de paternitat individual i no transferible, de

fins a quatre setmanes, a favor de tot el seu personal en els

casos de naixement d’una filla o un fill, i d’adopció o

acolliment permanent de menors de fins a sis anys, en els

termes que estableix la normativa autonòmica en matèria de

funció pública.

2. Així mateix, han d’establir un permís de les mateixes

característiques esmentades en l’apartat anterior quan

progenitors adoptants o acollidors tenguin el mateix sexe, del

qual ha de gaudir la persona a qui no correspongui el permís

per part, adopció o acolliment establert amb caràcter general.

3. Les condicions d’accés i les modalitats dels permisos

esmentats s’han d’establir reglamentàriament.

4. L’Administració laboral de les Illes Balears ha de potenciar,

en el marc del diàleg social, l’ampliació d’aquestes mesures de

corresponsabilitat, que han de negociar els agents socials i les

organitzacions empresarials.

Capítol VI

Drets socials bàsics

Article 55

Inclusió social

Les administracions públiques de les Illes Balears han

d’integrar la perspectiva de gènere en els diferents programes

destinats a garantir els drets socials bàsics i han de promoure

les mesures necessàries, tant jurídiques com econòmiques, per

millorar les condicions de les dones en situació de precarietat

econòmica derivada de situacions com la viduïtat i

l’impagament de la pensió alimentària establerta per via

judicial.

Article 56

Polítiques urbanes, d’ordenació territorial, de medi

ambient i d’habitatge

Els poders públics de les Illes Balears han d’arbitrar els

mitjans necessaris per garantir que les seves polítiques i

programes en matèria de medi ambient, habitatge, planejament

urbanístic i transport integrin la perspectiva de gènere, i han de

fomentar la participació de les dones en el disseny i l’execució
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d’aquestes polítiques. Així mateix, aquestes polítiques han de

tenir en compte les necessitats dels diferents grups socials i dels

distints tipus d’estructures familiars, i han d’afavorir l’accés en

condicions d’igualtat als diversos serveis i infraestructures

urbanes.

Article 57

Serveis sociocomunitaris

1. S’ha d’impulsar la creació d’infraestructures i serveis als

quals puguin accedir fàcilment les persones interessades per

simplificar el compliment de les responsabilitats familiars i la

cura i l’atenció de menors i de persones en situació de

dependència.

2. L’Administració autonòmica, en colAlaboració amb la resta

de les administracions competents, ha de posar els mitjans

necessaris per garantir l’existència de serveis d’atenció

educativa i assistència a la infància que cobreixin les

necessitats de la població en les edats prèvies a l’escolarització

obligatòria i que ofereixin horaris i calendaris amplis i

flexibles.

Capítol VII

Mitjans de comunicació i publicitat. Societat del

coneixement i de la informació, les noves tecnologies i la

publicitat

Article 58

Foment de la igualtat en els mitjans de comunicació

1. Cap mitjà de comunicació l’activitat del qual estigui sotmesa

a l’àmbit competencial de les administracions públiques de les

Illes Balears pot presentar les persones com a inferiors o

superiors en dignitat humana en funció del seu sexe, ni com a

simples objectes sexuals. Tampoc no pot difondre continguts

que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones, o hi

incitin.

2. Les administracions públiques de les Illes Balears, tenint en

compte l’assessorament de l’Observatori per a la Igualtat, han

de colAlaborar activament amb el personal dels mitjans de

comunicació per assolir un acord quant al tractament adequat

de les informacions sobre igualtat i en casos de violència

masclista.

Article 59

Els mitjans de comunicació de titularitat pública

1. Els mitjans de comunicació de titularitat pública han de

transmetre una imatge igualitària, plural i no estereotipada de

dones i homes.

2. Els mitjans de comunicació de titularitat pública han de

garantir la difusió de les activitats polítiques, culturals, socials

i esportives promogudes o dirigides per dones.

3. Els mitjans de comunicació de titularitat pública han de

donar suport i un tracte preferent en l’accés als seus espais

publicitaris a les campanyes per a la igualtat que promoguin els

diversos organismes de la comunitat autònoma.

4. Els mitjans de comunicació de titularitat pública han de

procurar la incorporació de les dones en llocs de responsabilitat

directiva i professional i han de fomentar la relació amb

associacions de dones per identificar els seus interessos en

l’àmbit de la comunicació.

Article 60

Els mitjans de comunicació social

1. Els mitjans de comunicació social han de transmetre una

imatge igualitària, plural i no estereotipada de les dones i els

homes.

2. Els mitjans de comunicació social no poden difondre

continguts que justifiquin o banalitzin la violència masclista, o

hi incitin.

3. En l’elaboració de les programacions, els mitjans de

comunicació social han de fer un ús no sexista del llenguatge.

4. El que estableix l’apartat anterior ha de tenir una incidència

especial en els programes destinats a la població infantil i

juvenil.

Article 61

Publicitat

1. La publicitat que comporti una conducta discriminatòria

d’acord amb el que estableix aquesta Llei es considera ilAlícita,

de conformitat amb la legislació general de publicitat i

comunicació institucional.

2. Es prohibeix la realització, l’emissió i l’exhibició d’anuncis

publicitaris que presentin les persones com a inferiors o

superiors en dignitat humana en funció del seu sexe, orientació

sexual o identitat sexual, o com a simples objectes sexuals, i

també els que justifiquin o banalitzin la violència sexual, o hi

incitin.

3. L’Institut Balear de la Dona, en cas que tengui coneixement

d’un tractament ilAlícit de la imatge de la dona, ha de solAlicitar

a l’empresa anunciant la cessació i rectificació de la publicitat,

de conformitat amb la legislació aplicable.

Article 62

Noves tecnologies i societat de la informació

1. Els poders públics de les Illes Balears han de promoure les

accions que afavoreixin la implantació de les noves tecnologies

basant-se en criteris d’igualtat i han de promoure la participació

de les dones en la construcció de la societat de la informació i

del coneixement.

2. En els projectes desenvolupats en l’àmbit de les tecnologies

de la informació i la comunicació, finançats totalment o

parcialment per les administracions públiques de les Illes

Balears, s’ha de garantir que es faci un ús no sexista del

llenguatge i que el contingut no sigui sexista.
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TÍTOL V

VIOLÈNCIA MASCLISTA

Capítol I

Principis generals

Article 63

Definició

1. Als efectes d’aquesta Llei, s’entén per violència masclista la

que, com a manifestació de la discriminació, la situació de

desigualtat i les relacions de poder dels homes sobre les dones,

s’exerceix sobre aquestes pel fet mateix de ser dones.

2. La violència a què es refereix aquesta Llei comprèn

qualsevol acte de violència basada en el sexe que tengui com a

conseqüència, o que pugui tenir com a conseqüència, un

perjudici o patiment en la salut física, sexual o psicològica de

les dones, i inclou les amenaces d’aquests actes, la coerció i les

privacions arbitràries de la seva llibertat, tant si es produeixen

en la vida pública com en la privada.

3. Als efectes d’aquesta Llei, també es consideren víctimes les

filles i els fills de la mare víctima de violència. 

4. Als efectes d’aquesta Llei, es considera violència masclista:

a) Violència física, que inclou qualsevol acte de força

contra el cos de les dones, amb resultat o risc de produir lesió

física o dany, exercida per qui sigui o hagi estat cònjuge seu o

per qui hi estigui o hi hagi estat lligat per una relació

d’afectivitat anàloga, fins i tot sense convivència. Així mateix,

tenen la consideració d’actes de violència física contra les

dones els que exerceixen els homes en el seu entorn familiar o

en el seu entorn social o laboral.

b) Violència psicològica, que inclou qualsevol conducta,

verbal o no verbal, que produeix en les dones desvaloració o

patiment, a través d’amenaces, humiliacions o vexacions,

exigència d’obediència o submissió, coerció, insults, control,

aïllament, culpabilització o limitacions del seu àmbit de

llibertat, exercida per qui sigui o hagi estat cònjuge seu o per

qui hi estigui o hi hagi estat lligat per una relació d’afectivitat

anàloga, fins i tot sense convivència. Així mateix, tenen la

consideració d’actes de violència psicològica contra les dones

els que exerceixen els homes en el seu entorn familiar o en el

seu entorn social o laboral.

c) Violència econòmica, que inclou la privació

intencionada, i no justificada legalment, de recursos per al

benestar físic o psicològic de les dones i de les seves filles i els

seus fills o la discriminació en la disposició dels recursos

compartits en l’àmbit de la convivència de parella.

d) Violència sexual, abusos sexuals i agressions sexuals,

que inclouen qualsevol acte de naturalesa sexual forçada per

l’agressor o no consentida per les dones, la imposició,

mitjançant la força o amb intimidació, de relacions sexuals no

consentides, i l’abús sexual o qualsevol acte que impedeix a les

dones exercir lliurement la sexualitat, amb independència que

l’agressor tengui relació conjugal, de parella, afectiva o de

parentiu amb la víctima o no.

e) Violència simbòlica, que inclou les icones,

representacions, narratives, imatges, etc., que reprodueixen o

transmeten relacions de dominació dels homes respecte de les

dones, així com desigualtats de poder entre sexes i de

segregació.

f) Feminicidi, assassinat de dones pel fet de ser dones, al

marge que hi hagi o hi hagi hagut relació de parella.

Secció 1a

Investigació, formació i prevenció

Article 64

Investigació

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

promoure la investigació sobre les causes, les característiques,

les dificultats per identificar els problemes i les conseqüències

de les diferents formes de violència sexista, i també sobre

l’eficàcia i la idoneïtat de les mesures aplicades per eradicar-la

i per reparar-ne els efectes.

2. Anualment, l’Institut Balear de la Dona ha d’elaborar una

avaluació de l’eficàcia dels recursos existents a les Illes Balears

en matèria de violència contra les dones i les seves filles i els

seus fills, que s’ha de presentar al Parlament de les Illes

Balears. Amb aquesta finalitat, les altres administracions

públiques implicades li han de facilitar tota la informació

disponible dels recursos i els programes que en depenguin.

Article 65

Formació

1. Els òrgans competents en matèria de formació del personal

de les administracions públiques de les Illes Balears, en

colAlaboració amb l’Institut Balear de la Dona, han d’elaborar

un diagnòstic periòdic per conèixer el grau de formació del seu

personal i, d’acord amb aquest diagnòstic, han de modificar la

seva programació formativa.

2. S’ha de fomentar la formació específica del personal

d’entitats privades i garantir la de les persones d’entitats

colAlaboradores de l’Administració mitjançant els mecanismes

d’adjudicació i avaluació continuada dels programes.

3. Les administracions públiques han de garantir que els cossos

policials que en depenen i tot el personal que pugui intervenir

en l’atenció a les víctimes de violència de gènere disposin de la

formació bàsica adequada en matèria de violència masclista i

de la formació i la capacitació específiques i permanents en

matèria de prevenció, assistència i protecció de les dones que

pateixen violència masclista.

Article 66

Prevenció

A més de les mesures que estableix aquesta Llei, les

administracions públiques de les Illes Balears, en l’àmbit de les

seves competències i de manera coordinada, han de dur a terme

campanyes de sensibilització que incloguin un conjunt

d’accions pedagògiques i comunicatives destinades a generar

canvis i modificacions en les actituds de la població que

permetin avançar cap a l’eradicació de la violència masclista;

un conjunt d’accions orientades a evitar o reduir la incidència
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de la problemàtica de la violència masclista per mitjà de la

reducció dels factors de risc, i impedir-ne així la normalització,

i també accions destinades a sensibilitzar la ciutadania sobre

aquesta problemàtica.

Secció 2a

Atenció i protecció a les víctimes

Article 67

Dret a la protecció efectiva

A més de la formació que especifica l’article 65 d’aquesta

Llei, les administracions públiques de les Illes Balears, en

l’àmbit de les seves competències, han de dotar els cossos i les

forces de seguretat propis dels recursos necessaris per

aconseguir la màxima eficàcia en la intervenció en casos de

violència masclista i, especialment, en relació amb l’execució

i el control de les mesures judicials adoptades per protegir les

dones afectades.

Article 68

Centres d’atenció i assistència psicològica específica

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han de

proporcionar a les dones informació i assessorament per palAliar

les conseqüències físiques i psíquiques que els causa la

violència. Amb aquesta finalitat s’han d’establir centres

d’informació i assessorament a les dones.

2. Els centres d’informació i assessorament, a més, han de

prestar assistència psicològica específica. Com a mínim, hi ha

d’haver un centre per cada illa. Les illes amb més població

hauran de disposar d’un centre per cada 100.000 dones. A més

del personal de suport administratiu, els centres han de disposar

d’especialistes en treball social, psicologia i dret, que han de

tenir formació específica en igualtat i violència masclista.

3. Poden beneficiar-se dels serveis d’aquests centres les dones

víctimes, els i les menors que estiguin sota la seva pàtria

potestat, guarda o tutela, i, si escau, qualsevol altra persona que

depengui de les dones víctimes de violència masclista.

4. L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears ha de colAlaborar amb l’Administració de justícia per

tal d’habilitar els mitjans personals i materials necessaris

perquè en els jutjats de les Illes Balears es puguin dur a terme

proves pericials psicològiques sobre les dones i les seves filles

i els seus fills, sempre que sigui necessari per poder acreditar

l’existència i la gravetat del maltractament o de les agressions

sexuals.

Article 69

Centres d’acollida i serveis d’urgència

1. Els consells insulars i els municipis, en l’àmbit de les seves

competències, han de garantir l’existència de serveis d’acollida

suficients per atendre les necessitats de protecció i allotjament

temporal de les dones víctimes de violència masclista i de les

seves filles i els seus fills.

2. S’ha de garantir un servei integral per a l’atenció de les

dones víctimes de violència masclista i les seves filles i els seus

fills, per la qual cosa cal disposar dels recursos humans

necessaris. Els equips del servei integral han de disposar del

personal professional adequat, d’especialistes en treball social

i educació i de serveis d’assistència psicològica, i han de

garantir l’assessorament jurídic i l’orientació laboral. Hi ha

d’haver una plaça per cada 3.500 dones.

3. Els serveis d’acollida han de preveure una plaça per cada

3.500 dones.

4. Com a mínim, els serveis han de complir les característiques

següents:

a) Ser accessible a qualsevol dona, amb les seves filles i els

seus fills menors, que sigui víctima de violència masclista i que

necessiti protecció i allotjament urgent i temporal,

independentment de la seva situació personal, jurídica o social

i especialment sense l’exigència d’haver d’interposar una

denúncia pels fets patits.

b) Disposar de personal suficient per a una primera acollida

i per dur a terme tasques d’acompanyament a les víctimes.

c) Tenir les condicions de seguretat suficients i necessàries

per salvaguardar la integritat física de les víctimes i del seu

personal.

d) Aplicar els protocols de derivació als serveis ordinaris

per intervenir en aquestes situacions.

5. El Govern de les Illes Balears, a iniciativa de l’Institut

Balear de la Dona, ha d’establir reglamentàriament els criteris

i les condicions mínimes de qualitat i funcionament dels serveis

d’acollida esmentats.

Article 70

Personació de l’Administració de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears

L’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears s’ha de personar, d’acord amb la legislació processal

vigent, en els procediments per actes de violència masclista

comesos a les Illes Balears en què es causin la mort o lesions

greus a les dones.

Article 71

Prestacions econòmiques

1. Les prestacions econòmiques per cobrir despeses d’urgència

social que estableix l’article 22.2 de la Llei 4/2009, d’11 de

juny, de serveis socials, han de tenir en compte l’especificitat

de les situacions derivades de violència masclista, especialment

pel que fa al temps de tramitació i a les exigències de

documentació justificativa de la situació. En aquest cas és

suficient per a la tramitació l’informe de la treballadora o el

treballador social dels serveis socials comunitaris.

2. Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altra prestació

econòmica que es percebi del sistema públic de serveis socials

i amb altres ajuts establerts per altres administracions. 
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Article 72

Habitatge

Les dones víctimes de violència de gènere han de ser

considerades sector preferent en l’accés a habitatges protegits

de promoció pública. El Govern de les Illes Balears ha de fixar

reglamentàriament aquest tracte preferent en l’adjudicació

d’habitatges finançats amb fons públics a les dones que s’han

vist obligades a deixar el seu habitatge com a conseqüència

d’haver patit violència masclista. S’han d’establir reserves o un

altre tipus de mesura per garantir a les dones víctimes de

violència masclista recursos d’allotjament necessaris.

Article 73

Inserció laboral

1. S’han d’establir reglamentàriament les condicions perquè les

dones víctimes de violència masclista puguin accedir a cursos

de formació per a l’ocupació que financin totalment o

parcialment les administracions públiques de les Illes Balears,

mitjançant el sistema de contingents o amb altres mesures.

2. El Govern de les Illes Balears ha de promoure la

contractació laboral de les víctimes de violència masclista, i

també que es constitueixin com a treballadores autònomes.

Article 74

Educació

En les condicions que es fixin reglamentàriament i d’acord

amb la seva situació socioeconòmica, les dones víctimes de

violència masclista, i els seus fills i filles, han de tenir un tracte

preferent en l’accés a les escoles finançades totalment o

parcialment amb fons de les administracions públiques, amb

garantia del dret a l’escolarització immediata, i també en

l’accés a beques per a les seves filles i els seus fills i a altres

ajuts o serveis que hi hagi en l’àmbit educatiu.

Article 75

Coordinació interinstitucional

El Govern de les Illes Balears, per mitjà de l’Institut Balear

de la Dona, ha d’elaborar i desenvolupar, juntament amb la

resta d’administracions i institucions competents, els protocols

d’intervenció per a l’atenció a les víctimes de violència

masclista. Aquests protocols s’han de revisar fruit de

l’avaluació de la seva implantació.

Article 76

Identificació de les situacions de violència masclista

1. A l’efecte d’accedir als drets que estableix aquesta secció,

són mitjans de prova qualificats per identificar les situacions de

violència masclista els següents:

a) La sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que

no sigui ferma, que declari que les dones han patit alguna de les

formes d’aquesta violència.

b) L’ordre de protecció vigent.

c) L’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

2. Si no hi ha alguns dels mitjans que estableix l’apartat 1, són

mitjans específics d’identificació de les situacions de violència

masclista, sempre que expressin l’existència d’indicis que una

dona n’ha patit o està en risc versemblant de patir-ne:

a) Qualsevol mesura judicial cautelar de protecció,

seguretat o d’assegurament vigent.

b) L’atestat elaborat per les forces i els cossos de seguretat

que han presenciat directament alguna manifestació de

violència masclista.

c) L’informe del ministeri fiscal.

d) L’informe mèdic o psicològic d’una o un professional

colAlegiat, en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun

centre sanitari per causa de violència masclista.

e) L’informe dels serveis públics amb capacitat

d’identificació de les situacions de violència masclista. Es

reconeix aquesta capacitat als serveis socials comunitaris i a les

unitats especialitzades en les forces i els cossos de seguretat.

f) L’informe de l’Institut Balear de la Dona i dels

departaments competents en aquesta matèria dels consells

insulars.

g) Qualsevol altre mitjà establert en alguna disposició legal.

3. Les disposicions que regulin el reconeixement dels drets i

l’accés a les prestacions a què fa referència aquesta Llei han

d’establir en cada cas, si escau, les formes d’identificació de la

violència masclista.

TÍTOL VI

INFRACCIONS I SANCIONS

Article 77

Concepte d’infracció

1. Es consideren infraccions administratives en matèria

d’igualtat d’oportunitats de dones i homes les accions i les

omissions tipificades i sancionades en aquesta Llei.

2. Les infraccions administratives es classifiquen en lleus, greus

i molt greus.

Article 78

Subjectes responsables

Són responsables de les infraccions administratives en

matèria d’igualtat d’oportunitats les persones físiques o

jurídiques, públiques o privades, que, per acció o omissió,

incorren en els supòsits tipificats com a infraccions en aquest

títol.

Article 79

Reincidència

Als efectes d’aquesta Llei, hi ha reincidència quan la

persona responsable de les infraccions que preveu aquesta Llei

sigui sancionada mitjançant una resolució ferma per una altra

infracció de la mateixa naturalesa en el termini d’un any,

comptador a partir de la notificació de la resolució.
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Article 80

Proporcionalitat en la imposició de les sancions

Per determinar la quantia de les multes i l’aplicació de les

altres sancions, l’òrgan competent ha d’atenir-se als criteris de

graduació següents:

a) La naturalesa dels perjudicis causats.

b) L’existència d’intencionalitat o reiteració.

c) L’esmena per part de la persona infractora dels defectes

que donaren lloc a la iniciació del procediment abans que se’n

dicti la resolució corresponent.

Article 81

Règim de prescripcions

1. Les infraccions administratives molt greus en les matèries

que preveu aquesta Llei prescriuen als dos anys; les greus, als

dotze mesos, i les lleus, als sis mesos, comptadors a partir de la

comissió del fet infractor.

2. El termini de prescripció de les sancions imposades a

l’empara d’aquesta Llei és d’un any per a les sancions molt

greus; per a les greus, de sis mesos, i per a les lleus, de tres

mesos, comptadors sempre a partir de l’endemà del dia en què

esdevingui ferma la resolució per la qual s’imposa la sanció.

Article 82

Concurrència amb altres infraccions 

1. Les responsabilitats derivades d’aquesta Llei s’exigeixen

sens perjudici de qualsevol altra responsabilitat en què es pugui

incórrer.

2. Així mateix, no poden ser sancionats fets que ja ho hagin

estat penalment o administrativament, en casos en què s’apreciï

identitat de subjecte, fet i fonament.

3. Quan, amb motiu dels expedients administratius que

s’instrueixen, les conductes a què es refereix aquesta Llei

puguin revestir caràcter d’infracció penal, l’òrgan competent

per imposar la sanció ho ha de comunicar al ministeri fiscal,

amb la finalitat d’exigir les responsabilitats penals en què hagin

pogut incórrer els subjectes infractors, i s’ha d’abstenir de

continuar el procediment sancionador mentre l’autoritat judicial

no s’hi pronunciï.

Article 83

Infraccions lleus

Es consideren infraccions lleus:

a) Elaborar, utilitzar i difondre en centres educatius de les

Illes Balears llibres de text i materials didàctics que presentin

les persones com a inferiors o superiors en funció del sexe o

difonguin una imatge vexatòria o discriminatòria de les dones.

b) Incomplir els acords de colAlaboració entre les

administracions públiques i els mitjans de comunicació

subscrits amb la finalitat d’eradicar les conductes afavoridores

de situacions de desigualtat de les dones, que preveu l’article

64 d’aquesta Llei.

c) Vulnerar el principi d’igualtat d’oportunitats en la

convocatòria de premis, honors i distincions.

Article 84

Infraccions greus

Es consideren infraccions lleus:

a) L’incompliment de l’obligació de confidencialitat

respecte de dades personals, socials i sanitàries de dones que

constin en els expedients tramitats en aplicació del que

estableix el títol V d’aquesta Llei.

b) Les infraccions lleus que es reiterin per segona vegada.

Article 85

Infraccions molt greus

Són infraccions molt greus:

a) La reiteració per tercera vegada o posterior d’una

conducta infractora objecte d’infracció lleu.

b) La reiteració per segona vegada o posterior de la

infracció greu de l’obligació de confidencialitat respecte de

dades personals, socials i sanitàries de dones que constin en els

expedients tramitats en aplicació del que estableix el títol V

d’aquesta Llei.

Article 86

Sancions

1. L’aplicació de les sancions s’ha de dur a terme de la manera

següent:

a) Les infraccions lleus es poden sancionar:

1r. Amb una advertència.

2n. Amb una multa de fins a 3.000 i.

b) Les infraccions greus es poden sancionar:

1r. Amb una multa de 3.000,01 i a 30.000 i.

2n. Amb la prohibició d’accedir a qualsevol tipus d’ajut

públic de les administracions públiques de les Illes Balears

per un període comprès entre un i tres anys.

3r. Amb la inhabilitació temporal, pel mateix període, de la

persona física o jurídica responsable per exercir la titularitat

de centres o serveis dedicats a la prestació de serveis

públics.

c) Les infraccions molt greus es poden sancionar:

1r. Amb una multa de 30.000,01 i a 90.000 i.

2n. Amb la prohibició d’accedir a qualsevol tipus d’ajut

públic de les administracions públiques de les Illes Balears

per un període comprès entre tres i cinc anys.

3r. Amb la inhabilitació temporal, pel mateix període, de la

persona física o jurídica responsable per exercir la titularitat

de centres o serveis dedicats a la prestació de serveis

públics.

2. Poden acumular-se dues o més sancions per a cada tipus

d’infracció d’acord amb aquests criteris:

a) Intencionalitat.
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b) Participació en la comissió o omissió.

c) Abús d’autoritat.

d) Reiteració.

Article 87

Competència

1. La competència per imposar les sancions a què es refereix

aquesta Llei correspon a l’òrgan de l’Administració competent

en la matèria.

2. S’han de determinar reglamentàriament els òrgans

competents per imposar les sancions que estableix aquest títol.

Article 88

Procediment sancionador

Si no hi ha legislació específica aplicable, el procediment

per incoar i tramitar els expedients administratius sancionadors

ha de ser el que estableix el Decret 14/1994, de 10 de febrer,

pel qual s’aprova el Reglament del procediment que s’ha de

seguir en l’exercici de la potestat sancionadora a la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, o la norma que el substitueixi,

i també els principis que estableixi la legislació bàsica estatal

i autonòmica relatius al règim jurídic i al procediment

administratiu de les administracions públiques i del sector

públic.

Disposició addicional única

Manament no normatiu

En el termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta

Llei, els organismes i entitats que integren el sector públic

instrumental de la Comunitat Autònoma han de tenir elaborats

els plans d’igualtat als quals es refereix l’article 43 d’aquesta

Llei. 

Disposició transitòria única

Pel que fa a les previsions de l’article 69 quant a

l’obligatorietat de disposar de centres d’acollida i serveis

d’urgència, el Govern ha de garantir el finançament d’aquests

recursos humans i materials fins que no entri en vigor el decret

de traspàs que preveu l’article 14 d’aquesta Llei.

Disposició derogatòria única

1. Es deroga la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

2. Igualment, queden derogades totes les disposicions de rang

igual o inferior que s’oposin a aquesta Llei, la contradiguin o

siguin incompatibles amb el que disposa.

Disposició final primera

Modificació de la Llei 5/2000, de 20 d’abril, per la qual es

regula l’Institut Balear de la Dona

Es dóna una nova redacció a la lletra f de l’article 3 de la

Llei 5/2000, de 20 d’abril:

 

"Promoure i proposar a les administracions públiques de

les Illes Balears, en l’àmbit de les seves competències,

l’execució de projectes i l’impuls de mesures, amb la

participació de totes les instàncies implicades, relatius a:

• Una educació no sexista.

• La incorporació de la dona al món laboral sense cap

tipus de discriminació.

• La salut de la dona.

• La participació de la dona en la vida pública.

• La protecció jurídica i social de la dona.

• El tractament de la dona en els mitjans de comunicació

i en la publicitat.

• La promoció i el foment de la dona en el món de

l’esport.

• Els continguts formatius per al personal destinat als

centres o unitats administratives que desenvolupen

tasques relacionades amb polítiques d’igualtat."

Disposició final segona

Habilitació normativa

Es faculten el Consell de Govern i els consells insulars

perquè, en l’àmbit de les seves competències, dictin les

disposicions reglamentàries que siguin necessàries per

desplegar i aplicar aquesta Llei.

Disposició final tercera

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà del dia en què s’hagi

publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, llevat de

l’article 6, que serà aplicable a partir de l’1 de gener de 2017.

Palma, a 4 de març de 2016.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

La presidenta:

Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 9 de març de 2016, d'acord amb els articles 130 i següents

del Reglament del Parlament, admet a tràmit la Proposició de

llei RGE núm. 3206/16 (complementat amb els escrits RGE

3225/16 i 3265/16), dels Grups Parlamentaris Podem Illes

Balears, MÉS per Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista,

per modificar la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció dels

animals que viuen a l'entorn humà, en l'àmbit de la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

Els grups parlamentaris Podem Illes Balears, MÉS per

Mallorca, MÉS per Menorca i Socialista, de conformitat amb

els articles 130 i següents del vigent Reglament de la cambra,

formulen la següent proposició de llei.
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PROPOSICIÓ DE LLEI  PER M ODIFICAR LA LLEI

1/1992, DE 8 D'ABRIL, DE PROTECCIÓ DELS

ANIMALS QUE VIUEN A L'ENTORN HUMÀ, EN

L'ÀMBIT DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES

ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Preàmbul de la Llei 1/1992, de 8 d'abril, de protecció

dels animals que viuen en l'entorn humà indica que va ser

aprovada aleshores amb la finalitat d'adequar la normativa legal

a una consciència ciutadana que urgia acabar amb les tortures,

amb la inflicció de danys o sofriments moltes vegades gratuïts,

amb els maltractaments o amb les burles de què de vegades són

objecte molts dels animals que conviuen amb nosaltres; i, a

més, amb l'objectiu de ser instrument per augmentar la

sensibilitat colAlectiva balear cap a comportaments més

civilitzats i propis d'una societat moderna. Vint-i-quatre anys

després, la societat balear ha demostrat que és més sensible i

més civilitzada davant el maltractament animal, que en

l'actualitat està tipificat com a delicte. És necessari emprendre

una modificació de l'esmentada llei per satisfer una demanda

social, per actualitzar-la i avançar cap a uns paràmetres de

benestar animal que ara mateix no recull la nostra legislació

però sí la d'altres comunitats autònomes en matèria de protecció

animal.

Aquesta demanda social és la que qüestiona que la Llei

1/1992 no estableix una protecció integral de tots els animals

perquè deixa al marge en el segon apartat de l'article 4 tres

supòsits: les corregudes de toros celebrades en places de

caràcter permanent i anteriors a l'entrada en vigor de la llei; la

celebració de competicions de tir al colomí i a les guatlles; i les

festes que s'hagin celebrat de manera ininterrompuda durant

cent anys, sempre que no suposin tortura, lesions o mort de

l'animal. L'objectiu d'aquesta llei és establir una protecció

integral i no fer excepcions.

En concret, es prohibeixen, en primer lloc, les corregudes

de toros i els correbous. La prohibició de les corregudes de

bous no implica la prohibició de la tauromàquia, regulada com

a patrimoni cultural a la Llei 18/2013, de 12 de novembre. En

el seu article 1 es defineix la tauromàquia com "el conjunt de

coneixements i activitats artístiques, creatives i productives,

incloent la criança i selecció del toro de brega o lídia, que

conflueixen en la correguda de toros moderna i l'art de bregar

o lidiar, expressió rellevant de la cultura tradicional del poble

espanyol. Per extensió, s'entén compresa en el concepte de

tauromàquia tota manifestació artística i cultural vinculada a la

mateixa". Que no es duguin a terme corregudes de toros a

Balears no impedeix el desenvolupament i la pervivència de la

tauromàquia. Tal com reconeix l'exposició de motius d'aquesta

última llei, "la societat espanyola és molt diversa" i les

comunitats autònomes gaudeixen de competència exclusiva per

regular la protecció dels animals en el seu territori atenent les

demandes socials pròpies.

Actualment a les Illes Balears les corregudes de toros i els

correbous són residuals i esporàdiques, i la consideració del

toro com a un ésser sensible capaç de patir ha arrelat en la

nostra societat de tal manera que la mort de l'animal no es

considera coherent amb les competències exclusives que té la

comunitat en matèria de protecció dels animals. La Llei 1/1992

ja conté una disposició abolicionista dels toros perquè no

permet espectacles taurins en noves places. Les declaracions

antitaurines de nombrosos ajuntaments i del Consell de

Mallorca i el rebuig que produeixen aquests espectacles en la

societat balear i també en moltes de les persones que visiten la

nostra comunitat propicien un pas més, el definitiu, cap a la

prohibició de les corregudes de bous i també, en conseqüència,

de tots aquells espectacles i festes que giren en torn al

maltractament d'animals encara que tenguin una trajectòria

històrica en determinades localitats.

En segon lloc, es prohibeixen també els circs amb animals

salvatges i altres espectacles on participin animals

provocant-los sofriment, en resposta a una tendència social a

nivell internacional a favor de la protecció animal que ha portat

que un nombre creixent de països i ciutats d'arreu del món

hagin prohibit l'ús dels animals salvatges en els circs i altres

espectacles assimilats basant-se en la seva protecció i benestar.

L'exhibició d'animals salvatges lluny del seu hàbitat natural i

fer-los fer activitats impròpies de la seva espècie és una crueltat

i, alhora, una font de perill per a les persones. A més, aquests

tipus d'activitats contribueixen a l'increment del tràfic ilAlegal

d'animals i la caça furtiva d'espècies protegides. Així, i amb la

intenció d'augmentar la protecció dels animals a l'àmbit de les

Illes Balears, s'han de prohibir els espectacles de circ amb

actuacions d'animals salvatges, i de qualsevol altre assimilat

quan no es respecti el benestar animal.

Finalment, atenent l'esperit abolicionista de la llei que es

modifica, també es prohibeixen determinades modalitats de

caça de colomins i guatlles que varen ser introduïdes per la Llei

11/2003, de 22 de desembre, de mesures tributàries i

administratives.

Recollint la demanda de la societat balear, a l'empara dels

articles 148 i 149 de la Constitució i dels articles 23 i 30 en els

seus punts 10, 31, 39 i 46 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes

Balears, es formula aquesta llei.

Article primer

Nova redacció l'article 4 de la Llei 1/1992, del 8 d'abril, de

protecció dels animals que viuen en l'entorn humà que queda

redactat de la següent manera:

"1. Amb caràcter específic es prohibeix així mateix:

a) L'ús d'animals en festes, en circs amb animals

salvatges i en espectacles en els quals aquests siguin objecte

de mort, tortura, maltractaments, danys, sofriments o

tractaments antinaturals.

b) Els espectacles consistents en baralles de galls,

gossos o qualssevol altres animals entre si, amb exemplars

d'una altra espècie o amb l'home.

c) La filmació d'escenes amb animals, siguin per a

cinema o televisió, que comporti crueltat, maltractaments o

sofriment, requerirà l'autorització prèvia de l'òrgan

competent de la comunitat autònoma. El dany a l'animal

serà sempre i en qualsevol cas simulat.

d) Les corregudes de toros i els espectacles amb toros

que incloguin la mort de l'animal i l'aplicació de les sorts de
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la pica, de les banderilles i de l'estoc, així com els

correbous i tots aquells espectacles taurins de qualsevol

modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros.

e) La celebració de competicions de tir a colomí i

guatlla, sigui a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o

a gàbia.

2. Queden excloses de les prohibicions contemplades en els

punts a), b), i c) d'aquest article les activitats consistents en

relacions naturals entre espècies animals i entre aquestes i

els humans, corresponents a modalitats de caça autoritzades

per la normativa sectorial cinegètica."

Article segon

Es modifica l'article 5 de la Llei 1/1992, del 8 d'abril, de

protecció dels animals que viuen a l'entorn humà que queda

redactat de la següent manera:

"Article 5

El sacrifici dels animals s'efectuarà de forma instantània

i indolora, i sempre amb atordiment o pèrdua de

consciència de l'animal."

Article tercer

Es modifica el tercer paràgraf de l'article 46 de la Llei

1/1992, del 8 d'abril, de protecció dels animals que viuen a

l'entorn humà que queda redactat de la següent manera:

"3. Seran infraccions molt greus:

a) L'abandó d'animals de companyia, domesticats o

salvatges en captivitat, o el reiterat encara que sigui

individualitzat.

b) El subministrament de substàncies no permeses als

animals.

c) L'alienació d'animals amb malaltia contagiosa,

excepte si fos indetectable en el moment de la transacció.

d) L'ús d'animals en festes, en circs amb animals

salvatges i en espectacles en els quals aquests siguin objecte

de mort, tortura, maltractaments, danys, sofriments o

tractaments antinaturals.

e) Els espectacles consistents en baralles de galls,

gossos o qualssevol altres animals entre si, amb exemplars

d'una altra espècie o amb l'home.

f) La filmació d'escenes amb animals, siguin per a

cinema o televisió, que comporti crueltat, maltractaments o

sofriment, requerirà l'autorització prèvia de l'òrgan

competent de la comunitat autònoma. El dany a l'animal

serà sempre i en qualsevol cas simulat.

g) Les corregudes de toros i els espectacles amb toros

que incloguin la mort de l'animal i l'aplicació de les sorts de

la pica, de les banderilles i de l'estoc, així com els

correbous i tots aquells espectacles taurins de qualsevol

modalitat que tinguin lloc dins o fora de les places de toros.

h) La celebració de competicions de tir a colomí i

guatlla, sigui a braç o colombaire, a braç mecànic o tub, o

a gàbia.

i) La possessió, exhibició, compravenda, cessió, donació

o qualsevol altra forma de transmissió d'animals o de les

seves parts o derivats, l'espècie de les quals estigui inclosa

en l'apèndix I de la CITIS o C1 de la legislació comunitària

sobre la mateixa convenció, sense els corresponents

permisos d'importació."

Article quart

Es modifica l'article 48, que queda redactat de la següent

manera:

"1. Les infraccions lleus seran sancionades amb una multa

de 100 euros fins a 400 euros; les greus, amb una multa de

401 euros fins a 2.000 euros; i les molt greus, amb una

multa de 2.001 euros fins a 20.000 euros.

2. Les conductes susceptibles de sanció administrativa, una

vegada tipificades d'acord amb l'article 46 i en cas de ser

objecte de sanció divisible o multa, es graduaran segons els

següents criteris:

a) La transcendència social i el perjudici causat per la

infracció comesa.

b) L'ànim de lucre ilAlícit i la quantia de benefici

obtingut en la comissió de la infracció.

c) La reiteració o reincidència.

d) La irreparabilitat dels danys causats al medi ambient

o l'elevat cost de reparació.

e) El volum de negoci de l'establiment.

f) La capacitat econòmica de la persona infractora.

g) El grau d'intencionalitat en la comissió de la

infracció.

h) El fet que hi hagi requeriment previ.

i) La presència de menors.

3. En cas de reincidència, s'imposarà la sanció màxima del

nivell que correspongui. I si a aquesta ja li havia correspost

una sanció en el seu grau màxim, la infracció serà

qualificada en el nivell immediatament superior.

4. A l'efecte de la present llei, hi haurà reincidència quan

existeixin dues resolucions fermes pel mateix fet infractor

en el període de dos anys o tres per fets de diferent

naturalesa en el mateix període.

5. En cas d'infracció greu comesa en un edifici o local on se

celebrin espectacles prohibits per aquesta llei s'incoarà

d'ofici la revocació de qualsevol llicència d'activitats

concedida al titular de l'activitat responsable de la infracció

d'acord amb la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim
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jurídic d'instalAlació, accés i exercici d'activitats a les Illes

Balears."

Disposició derogatòria

Es deroguen totes les disposicions que s'oposin a aquesta

llei, la contradiguin o hi siguin incompatibles, particularment

l'article 66 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim

jurídic d'instalAlació, accés i exercici d'activitats a les Illes

Balears.

Disposició final

Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor el mateix dia de la seva

publicació al Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 3 de març de 2016.

Els diputats:

Baltasar Picornell i Lladó.

Sílvia Cano i Juan.

Els portaveus:

Laura Camargo i Fernández.

Margalida Capellà i Roig.

Patrícia Font i Marbán.

Pilar Costa i Serra.

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

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

dia 9 de març de 2016, admet a tràmit la interpelAlació

següent.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3221/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en matèria de simplificació i

millora dels processos administratius.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla la consellera de Participació,

Transparència i Cultura, sobre la política i les accions concretes

en mat`ria de simplificació i millora dels processos

administratius.

Palma, a 3 de març de 2016.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

dia 9 de març de 2016, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3287/16, del Grup Parlamentari Mixt

(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía), relativa a acadèmies

privades de formació, derivada de la InterpelAlació RGE núm.

1764/16.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari Mixt

(Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía) presenta, subsegüent a

la InterpelAlació RGE núm. 1764/16, relativa a acadèmies

privades de formació, la moció següent.

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

compleixi amb el disposat a la Llei estatal 30/2015, de 9 de

setembre, per la qual es regula el Sistema de formació

professional per a l'ocupació a l'àmbit laboral, i molt

especialment amb el disposat als articles 3 i 6, respectant, en tot

cas, la concurrència competitiva.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que:

a) Respecti els criteris establerts i publicats a cada

convocatòria de subvencions, sense que en cap cas no puguin

aplicar-se modificacions discrecionals del valor de mercat de

la formació amb caràcter retroactiu.

b) Corregeixi i aboni amb caràcter urgent el preu establert

a les convocatòries de formació, ja executades.

c) Repari els perjudicis ocasionats per la modificació en la

interpretació de criteris anys després de l'execució de la

formació.

d) Insti, vigili i controli que el SOIB compleixi els terminis

justificatius i estableixi els mitjans necessaris per a tal finalitat.

En aquest sentit, el Parlament insta el Govern que decreti un

termini màxim de sis mesos per tal de corregir els expedients

que ho necessitin, i un termini màxim de dotze mesos per a

l'abonament dels expedients de formació, a comptar des de la

presentació de la documentació justificativa.

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

crear una comissió de treball mixta -publicoprivada- estable,

que mantengui obert un canal de comunicació i diàleg entre

centres colAlaboradors i Administració, i que estableixi els

objectius, criteris, necessitats formatives, avaluació i seguiment

de la formació per a l'ocupació.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern balear que

compleixi amb el disposat a la Llei estatal 19/2013, de 9 de

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon

govern, en relació amb la formació professional per a
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l'ocupació; i, en concret, que publiqui a la seva pàgina web i

mantingui degudament actualitzats:

• El pressupost anual destinat a la formació professional

per a l'ocupació.

• El pressupost anual i els fons de formació transferits a

centres propis, instituts d'educació secundària, tallers

d'ocupació, ONG, corporacions locals, sindicats,

patronal, centres colAlaboradors i qualsevol altra entitat

que rebi aquest tipus de fons.

• El model de gestió de la formació professional per a

l'ocupació en els centres propis i instituts de formació

professional, així com la forma i el mode de

contractació de la docència i el seu cost.

• Les avaluacions per objectius, resultats i eficiència

econòmica de la formació executada per les diferents

entitats, públiques o privades.

Palma, a 7 de març de 2016.

El portaveu:

Xavier Pericay i Hosta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 9 de març de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3113/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a paga

extraordinària de 2012.

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.

Després del pagament de la segona part de la paga

extraordinària de 2012 el passat mes de desembre (al voltant

del 26%), quina quantitat resta per liquidar definitivament la

paga extraordinària de 2012 als funcionaris de la CAIB,

desglossant el personal estatutari de sanitat, d'educació

(professors) i la resta de funcionaris?

Palma, a 2 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

B)

RGE núm. 3114/16, de la diputada Elena Baquero i

González, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a carrera

professional.

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.

Quina és la quantitat que la CAIB destinarà el 2016 al

pagament de l'anomenada carrera professional als funcionaris

de la CAIB, tot diferenciant la quantitat destinada als sanitaris,

als professors i a la resta de funcionaris?

Palma, a 2 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

C)

RGE núm. 3190/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la

Mesa de la sequera, 1.

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.

Quantes vegades s'ha reunit la Mesa de la sequera?

Palma, a 26 de febrer de 2016.

El diputat:

Gabriel Company i Bauzá.

D)

RGE núm. 3191/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a reunions de la

Mesa de la sequera, 2.

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.

En quantes reunions que s'han mantingut de la Mesa de la

sequera han participat els representants agraris de Menorca,

Eivissa i Formentera?

Palma, a 26 de febrer de 2016.

El diputat:

Gabriel Company i Bauzá.

E)

RGE núm. 3193/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a cadàvers de les

cabres eliminades d'Es Vedrà, 1.

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

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

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin seguiment s'ha fet dels cadàvers de les cabres

eliminades a l'illot 'Es Vedrà?

Palma, a 26 de febrer de 2016.

El diputat:

Gabriel Company i Bauzá.

F)

RGE núm. 3194/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a cadàvers de les

cabres eliminades d'Es Vedrà, 2.

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 mesures s'han seguit per complir la normativa de

sanitat animal pel que fa als cadàvers de les cabres eliminades

a l'illot 'Es Vedrà?

Palma, a 26 de febrer de 2016.

El diputat:

Gabriel Company i Bauzá.

G)

RGE núm. 3195/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes als

agricultors de les Illes Balears, 1.

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.

Quina és la quantitat estimada d'ajudes que rebran els

agricultors de les Balears per concepte de pagament bàsic en el

període 16/10/15-15/10/16? I per les ajudes beneficioses per al

medi ambient (pagament verd) en cas que tots els expedients

compleixin els requeriments determinats a la normativa?

Palma, a 26 de febrer de 2016.

El diputat:

Gabriel Company i Bauzá.

H)

RGE núm. 3196/16, del diputat Gabriel Company i Bauzá,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a ajudes als

agricultors de les Illes Balears, 2.

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.

Quina és la quantitat abonada als agricultors de les Illes

Balears en concepte de pagament bàsic i pagament verd en les

dates 31/12/2015, 14/02/2016 i a dia de la contestació de la

pregunta?

Palma, a 26 de febrer de 2016.

El diputat:

Gabriel Company i Bauzá.

I)

RGE núm. 3199/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a consum de

medicaments genèrics.

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.

Ens pot informar del consum de medicaments genèrics el

2015 i la seva evolució en relació amb l'any anterior?

Palma, a 29 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

J)

RGE núm. 3200/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a nombre de receptes el

2015.

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.

Ens pot informar del nombre de receptes el 2015 i la seva

evolució respecte de 2014?

Palma, a 29 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

K)

RGE núm. 3201/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa mitjana per

recepta.

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.

Ens pot informar de la despesa mitjana per recepta el 2015

i la seva evolució respecte de 2014?

Palma, a 29 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.
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L)

RGE núm. 3202/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a despesa farmacèutica.

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.

Ens pot informar de la despesa farmacèutica el 2015 i la

seva evolució respecte de 2014?

Palma, a 29 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

M)

RGE núm. 3203/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a vacuna contra la

pigota borda.

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.

Ens pot informar de quan té previst la Conselleria de Salut

introduir la vacunació contra la pigota borda en edat pediàtrica

precoç, que ja va ser anunciada fa uns mesos?

Palma, a 29 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

N)

RGE núm. 3231/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

conclusions de la investigació de la mort d'un menor al centre

Es Pinaret.

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.

Ha tingut coneixement el Govern de les Illes balears de les

conclusions de la investigació de la Guàrdia Civil relativa a la

mort d'un menor al centre socioeducatiu Es Pinaret? En cas

afirmatiu, quines mesures prendrà a tal efecte?

Palma, a 3 de març de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

O)

RGE núm. 3236/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a fallada informàtica a

Son Espases, 1.

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.

Quina ha estat la causa de la recent fallada informàtica a

Son Espases que va deixar els serveis dels metges sense accés

als historials clínics?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

P)

RGE núm. 3237/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a fallada informàtica a

Son Espases, 2.

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.

Quan de temps va ser necessari per solucionar la fallada

informàtica que va tenir lloc recentment a Son Espases i que va

deixar els serveis mèdics sense accés als historials clínics?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

Q)

RGE núm. 3238/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a fallada informàtica a

Son Espases, 3.

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 conseqüències dins l'activitat assistencial ha tingut

la fallada informàtica que va tenir lloc recentment a Son

Espases i que va deixar els serveis dels metges sense accés als

historials clínics?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

R)

RGE núm. 3239/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a fallada informàtica a

Son Espases, 4.

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.

Quan de temps ha estat necessària la utilització de paper

com a conseqüència de la fallada informàtica que va tenir lloc
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recentment a Son Espases i que va deixar els serveis dels

metges sense accés als historials clínics?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

S)

RGE núm. 3243/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris del

nomenament de la Sra. Prats Maffin.

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.

Quins criteris ha emprat el Govern de les Illes Balears per

nomenar Lucia Prats Maffin com a directora territorial de

l'Ibavi a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

T)

RGE núm. 3244/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a criteris del

nomenament de la Sra. María Virginia Blanch.

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.

Quins criteris ha emprat el Govern de les Illes Balears per

nomenar Maria Virginia Blanch com a directora territorial de

l'Ibavi a l'illa de Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

U)

RGE núm. 3245/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per combatre

els preus abusius dels arrendaments d'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.

Quines mesures promourà el Govern de les Illes Balears a

través de l'Ibavi a Eivissa per combatre els preus abusius que

es registren en els arrendaments de l'illa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

V)

RGE núm. 3246/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per combatre

els preus abusius dels arrendaments de 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.

Quines mesures promourà el Govern de les Illes Balears a

través de l'Ibavi a Formentera per combatre els preus abusius

que es registren en els arrendaments de l'illa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

W)

RGE núm. 3247/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per introduir

l'habitatge per arrendament de llarga durada, 1.

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 mesures promourà des de l'Ibavi d'Eivissa per

aconseguir introduir al mercat de lloguer habitatge per a

l'arrendament de llarga durada?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

X)

RGE núm. 3248/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a mesures per introduir

l'habitatge per arrendament de llarga durada, 2.

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 mesures promourà des de l'Ibavi de Formentera per

aconseguir introduir al mercat de lloguer habitatge per a

l'arrendament de llarga durada?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

Y)

RGE núm. 3249/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a obligació de dipòsit de

les fiances a la llei, 1.

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

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

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures promourà des de l'Ibavi d'Eivissa perquè

tots els que formalitzin contractes d'arrendaments urbans

compleixin l'obligació de depòsit de les fiances previstes a la

llei?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

Z)

RGE núm. 3250/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a obligació de dipòsit de

les fiances a la llei, 2.

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 mesures promourà des de l'Ibavi de Formentera

perquè tots els que formalitzin contractes d'arrendaments

urbans compleixin l'obligació de depòsit de les fiances

previstes a la llei?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

AA)

RGE núm. 3251/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges protegits 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.

Quants habitatges promourà el Govern de les Illes Balears

a l'illa d'Eivissa durant l'any 2016?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

AB)

RGE núm. 3252/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges protegits 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.

Quants habitatges promourà el Govern de les Illes Balears

a l'illa de Menorca durant l'any 2016?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

AC)

RGE núm. 3253/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges protegits 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.

Quants habitatges promourà el Govern de les Illes Balears

a l'illa de Formentera durant l'any 2016?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

AD)

RGE núm. 3254/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a habitatges protegits 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 habitatges promourà el Govern de les Illes Balears

a l'illa de Mallorca durant l'any 2016?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

AE)

RGE núm. 3255/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació

d'habitatges 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.

Quin import té previst destina el Govern de les Illes Balears

a ajudes per a la rehabilitació d'habitatges a l'illa d'Eivissa?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.



BOPIB núm. 36 - 11 de març de 2016 1507

AF)

RGE núm. 3256/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació

d'habitatges 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.

Quin import té previst destina el Govern de les Illes Balears

a ajudes per a la rehabilitació d'habitatges a l'illa de Menorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

AG)

RGE núm. 3257/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació

d'habitatges 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.

Quin import té previst destina el Govern de les Illes Balears

a ajudes per a la rehabilitació d'habitatges a l'illa de

Formentera?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

AH)

RGE núm. 3258/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a rehabilitació

d'habitatges 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.

Quin import té previst destina el Govern de les Illes Balears

a ajudes per a la rehabilitació d'habitatges a l'illa de Mallorca?

Palma, a 4 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

AI)

RGE núm. 3288/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a ports (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cànon anual paguen els diferents concessionaris dels

ports de les Illes Balears?

Palma, a 7 de març de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

AJ)

RGE núm. 3289/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,

relativa a ports (II).

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.

Actualment hi ha una solAlicitud d'ampliació de la concessió

del port de Portals?

Palma, a 7 de març de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 9 de març de 2016, ratifica l'admissió per delegació de la

pregunta amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple

següent.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3286/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a monòlit del Parc de Sa

Faixina.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears  la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quina opinió li mereix, Sra. Presidenta, el projecte de

demolició del monòlit del Parc de Sa Faixina?

Palma, a 7 de març de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.
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Ordre de Publicació

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

dia 9 de març de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

B)

RGE núm. 3359/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a reformes a centres

educatius.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

En quin punt es troba la feina de l'ibisec pel que fa a

l'elaboració d'un pla de rehabilitació i reforma de centres

educatius a les Illes Balears?

Palma, a 7 de març de 2016.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

C)

RGE núm. 3455/16, del diputat Josep Melià i Ques, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,

relativa a Comissió bilateral mixta.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Han arribat els 322 milions d'euros compromesos pel

Govern de l'Estat a la Comissió bilateral del passat mes de

desembre?

Palma, a 8 de març de 2016.

El diputat:

Josep Melià i Ques.

D)

RGE núm. 3456/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,

relativa a Fons de liquiditat autonòmic.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Pot garantir aquest govern que arribaran doblers del Fons

de liquiditat autonòmic si es nega a complir les exigències de

l'Estat?

Palma, a 8 de març de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

E)

RGE núm. 3457/16, del diputat Vicent Serra i Ferrer, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada de l'horari

d'atenció de pediatria a la unitat bàsica de salut de

Portocolom.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quin és el motiu de la retallada de l'horari d'atenció de

pediatria a la unitat bàsica de salut de Portocolom?

Palma, a 8 de març de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

F)

RGE núm. 3458/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a retallada

en el pressupost de serveis socials.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Patirà alguna retallada el pressupost de serveis socials

d'aquest any si part del que es recapti per l'impost turístic no té

finalitats socials?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

G)

RGE núm. 3459/16, del diputat Antoni Camps i

Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

adhesió al Fons de liquiditat autonòmic.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina valoració fa el Govern de les Illes Balears de

l'adhesió al Fons de liquiditat autonòmic per 257,1 milions

d'euros?

Palma, a 8 de març de 2016.

El diputat:

Antoni Camps i Casasnovas.
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H)

RGE núm. 3460/16, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a normalització

professional dels tècnics sanitaris.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Té intenció el Govern de prendre mesures per a la

normalització professional dels tècnics sanitaris?

Palma, a 8 de març de 2016.

El diputat:

Miquel Vidal i Vidal.

I)

RGE núm. 3461/16, de la diputada Sara Ramon i Roselló,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a retirada de les

aules modulars de l'antic colAlegi d'Es Pratet.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quina és la raó per la qual no s'han retirat les aules

modulars de l'antic colAlegi d'Es Pratet?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Sara Ramon i Roselló.

J)

RGE núm. 3462/16, del diputat Miquel A. Jerez i Juan, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a acumulació de fangs a

l'EDAR de Santa Eulària.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines mesures pensa adoptar el conseller de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca de cara a la propera temporada

d'estiu per tal d'evitar els problemes d'acumulació de fangs a

l'EDAR de Santa Eulària?

Palma, a 9 de març de 2016.

El diputat:

Miquel A. Jerez i Juan.

K)

RGE núm. 3463/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a política de

pagament a proveïdors.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes

Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral

davant Ple.

Quina és la seva política de pagament a proveïdors?

Palma, a 8 de març de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

L)

RGE núm. 3465/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a cateterisme cardíac.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Té previst l'Ibsalut instalAlar una sala d'hemodinàmica a

l'Hospital Mateu orfila on es pugui practicar el cateterisme

cardíac, garantint la igualtat de l'atenció sanitària dels

menorquins respecte de les altres illes?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

M)

RGE núm. 3466/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a drets

dels funcionaris.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quan pensa el Govern de les Illes Balears tornar els drets

perduts pel Decret llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents

en matèria de personal i administratives per a la reducció del

dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les

Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques?

Palma, a 9 de març de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.
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N)

RGE núm. 3467/16, de la diputada Marta Maicas i Ortiz,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

sancions a Son Espases.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Es pensa donar una destinació concreta als ingressos

econòmics provinents de les sancions imposades a la

concessionària de Son Espases?

Palma, a 9 de març de 2016.

La diputada:

Marta Maicas i Ortiz.

O)

RGE núm. 3468/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

pensions a les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre el Govern perquè les

treballadores i els treballadors de les Illes Balears no estiguin

a la cua de la percepció de les pensions?

Palma, a 9 de març de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

P)

RGE núm. 3469/16, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa

a alumnes matriculats.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les

Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes

Balears perquè deixin d'estar les Illes Balears a la cua

d'Espanya en nombre d'alumnat matriculat que estudia formació

professional de grau superior i batxillerat?

Palma, a 9 de març de 2016.

El diputat:

Salvador Aguilera i Carrillo.

3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 9 de març de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3283/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a rebuig a les manifestacions d'enaltiment d'Arnaldo

Otegi.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant Ple.

Exposició de motius

Coincidint amb la recent posada en llibertat de l’exportaveu

i dirigent de Batasuna, grup vinculat a l’organització criminal

ETA, Arnaldo Otegi, s’han pogut escoltar algunes veus,

escasses, però sens dubte significatives, lloant la figura política

i humana de qui té sobre la seva consciència el pes del patiment

i el sofriment de centenars de víctimes de les pràctiques

terroristes que han inundat de dolor el nostre país al llarg de

més de 40 anys.

Una d’aquestes veus ha estat la del líder de Podemos Pablo

Iglesias, que no ha dubtat a qualificar Arnaldo Otegi com un

pres polític i un home de pau que havia anat a la presó a causa

de les seves idees polítiques.

Dissortadament, també a ca nostra, a les nostres illes, Otegi

ha aconseguit les seves particulars adhesions, entre elles la del

grup polític MÉS, que en el seu compte oficial de twitter va

expressar la seva satisfacció per l’alliberament d’un dels caps

visibles del terror a Espanya, responsable d’una organització

que ha atemptat contra els més elementals principis dels drets

humans i especialment contra el més elemental de tots: el dret

a la vida.

El missatge d’aquesta corrent de suport a Otegi sembla clar

i evident: traslladar la idea que l’exdirigent de Batasuna ha

hagut de complir pena de presó a causa de les seves idees, i no

pels seus actes delictius i per la seva afinitat amb una banda

criminal.

Aquesta afirmació, a més de qüestionar injustament la

legitimitat d’una democràcia tan consolidada i fiable com

l’espanyola, on ja fa molts anys que tothom és completament

lliure d’opinar i expressar els seus posicionaments, xoca contra

l’evidència de la realitat que situa Otegi a l’epicentre del

moviment terrorista.

La història i les hemeroteques reflecteixen fidelment que

Otegi ha passat els darrers 42 anys de la seva vida, des que en

tenia 16, vinculat a ETA, i que, de fet, el 16 de setembre de
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2011, l’Audiència Nacional el va sentenciar a 10 anys de presó

per pertinença a banda armada en qualitat de dirigent, després

de descobrir-se que estava al darrere d’una sinistra operació

destinada a ressuscitar Batasuna.

Si es retrocedim encara més en el temps, comprovarem que

aquesta no va ser la primera ni l’única vegada que Otegi va

haver d’afrontar una condemna per terrorisme. Contra ell pesa,

per exemple, una condemna de 6 anys pel segrest del director

de les empreses Michelín a Vitoria, dictada el 21 de febrer de

1989.

El 26 de març de 2005, Otegi va tornar a la presó, aquesta

vegada acusat d’un delicte de vinculació amb banda armada.

Un any més tard, el jutge Grande Marlaska va ordenar el

seu reingrés en un centre penitenciari per haver induït més de

cent actes violents en el context d’una vaga salvatge duta a

terme a diferents indrets del País Basc i Navarra.

El 8 de juny de 2007, Otegi va haver de complir 15 mesos

de reclusió, a instàncies de l’Audiència Nacional, per participar

a l’homenatge públic a un dirigent històric d’ETA, José Miguel

Beñarán ‘Argala’.

I així arribam a l’època més recent, amb aquesta condemna

per pertinença a banda terrorista que ha mantingut Otegi en

presó fins el passat 1 de març.

A tot plegat, caldria afegir la seva imputació en el segrest de

l’ambaixador Javier Rupérez o l’intent de segrest i intent

d’assassinat de Gabriel Cisneros, un dels polítics espanyols que

més directament va contribuir a donar llum a la Constitució de

1978, sobre la qual gravita el clima de pau i convivència de què

hem gaudit des d’aleshores, i que persones com Arnaldo Otegi

han tractat de dinamitar i sabotejar de manera constant.

Malgrat l’eloqüència dels fets que s’acaben d’exposar,

encara hi ha figures polítiques de l’Espanya actual, i de la

nostra comunitat autònoma, que consideren Otegi un home de

pau, víctima de les seves idees polítiques i de la repressió de la

maquinària de l’Estat. Un pres polític, en definitiva.

Aquest tipus de pronunciaments no resultarien

particularment inquietants si es tractàs d’opinions formulades

per grups residuals i sense pes específic en la societat i en la

configuració de les institucions. Però, dissortadament, els que

sostenen aquests arguments són dirigents i partits que ara

mateix tenen, o aspiren a tenir, responsabilitats de govern.

Per una banda, Pablo Iglesias i la formació que encapçala,

Podemos, aspira a ser el bastó de governabilitat sobre el qual

es fonamenti un hipotètic futur executiu liderat pel Partit

Socialista i pel seu candidat, Pedro Sánchez. I també és

Podemos el soci preferent del Govern de les Illes Balears,

presidit igualment per una membre del Partit Socialista, l’actual

presidenta, Francina Armengol.

Tot això sense deixar de banda que en funció d’aquest pacte

entre Partit Socialista, MÉS i Podemos, la Presidència

d’aquesta cambra, del Parlament de les Illes Balears, es troba

en mans d’aquesta darrera formació política.

Per un altre costat, si Podemos és el soci extern de la

presidenta Francina Armengol i del Partit Socialista, el grup

MÉS és el soci intern i té al seu càrrec, fins i tot, la

vicepresidència del gabinet autonòmic.

MÉS i Podemos són, per tant, les crosses sobre les quals

s’aguanta la fràgil estabilitat del Govern que ha construït el

Partit Socialista i la seva presidenta, qui encara no s’ha

pronunciat públicament sobre les manifestacions dels seus socis

polítics, així com tampoc no ho ha fet la seva formació política

a les Illes Balears.

I per aquest mateix motiu, ara que coneixem el

posicionament, tant de MÉS com de Podemos, atorgant a

Arnaldo Otegi la consideració de pres polític, volem, des del

Grup Parlamentari Popular, presentar la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears condemna la trajectòria

antidemocràtica del dirigent Arnaldo Otegi i expressa la seva

solidaritat envers les víctimes que durant anys han patit els

efectes dels actes violents d’una banda terrorista.

2. El Parlament de les Illes Balears expressa el seu rebuig més

absolut a les manifestacions d’enaltiment a la figura d’Arnaldo

Otegi, considerant-lo un pres polític, formulades en ocasió de

la seva recent sortida de la presó.

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

Balears a pronunciar-se en el mateix sentit que els dos punts

anteriors, posant de manifest el consens que els dos socis del

pacte, Partit Socialista i MÉS, han de mantenir necessàriament

en temes relacionats amb la política antiterrorista.

Palma, a 4 de març de 2016.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

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

dia 9 de març de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 6 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 3112/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a Premi Born, davant la Comissió de Cultura,

Educació i Esports.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
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perquè sigui tramitada davant la Comissió de Cultura, Educació

i Esports.

El Cercle Artístic de Ciutadella és una entitat ciutadana

sense ànim de lucre fundada el 1881, la més antiga de l’illa de

Menorca i la segona de la comunitat autònoma de les Illes

Balears, que té com objectiu dinamitzar la vida cultural de la

ciutat. Actualment compta amb gairebé uns 500 socis i entre les

seves activitats trobem un Fotoclub, Club d’escacs, Grup

Filatèlic i Numismàtic, Cercle de teatre, CerclArt, Grup

Folklòric d'Es Born, La Societat Històric Arqueològic Martí i

Bella.

També organitza aules de teatre i cada setmana

conferències, debats, presentació de llibres, etc.

A més edita de manera periòdica la revista Publicacions des

Born de temàtica diversa.

L’any 1970 un grup de persones de Ciutadella

compromeses amb el Cercle Artístic decideixen promoure i

estimular la creació literària. Es així que sorgeix el Premi Born.

Després de més de quaranta anys aquest premi és un dels més

prestigiosos i ben dotats del panorama cultural de tot l’Estat i

és l’únic que publica l’obra guanyadora a les quatre llengües de

l’Estat. Té un reconeixement unànime que li ha proporcionat,

sobretot, la transparència i el rigor en el procés de selecció de

les obres, així com el fet que el jurat sigui del tot independent

del Cercle Artístic. Cada any s’intenta que aquest jurat estigui

format per persones de prestigi internacional, directors de

teatre, actors, catedràtics, i la seva participació és del tot

desinteressada.

Atès que fins abans de la crisi econòmica s’havia anat fent

la presentació de les bases als territoris en els quals es parla

alguna d’aquestes quatre llengües, com Madrid, Bilbao,

Barcelona, mentre que ara a causa dels minvats recursos

econòmics es presenta únicament a Menorca.

Atès que és un dels premis millors dotats econòmicament

-14.000i- en el qual participen un major nombre d’autors de

la resta de l’Estat i a més compta amb un 9% de participants

internacionals. L’any passat es van presentar un total de 239

obres.

Atès que és un guardó que dóna prestigi a tota la comunitat

autònoma i no únicament a Menorca.

És per tots aquests motius que el Grup Parlamentari

Socialista presenta la següent 

Proposició no de llei

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

Balears a colAlaborar amb el Cercle Artístic mitjançant un

conveni per ajudar a organitzar el Premi Born i que es pugui

tornar a presentar a les altres comunitats en les quals es parla

alguna de les quatre llengües en la qual s’editarà l’obra

guardonada.

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

Balears a solAlicitar a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes

Balears el seguiment de l’acte de lliurament del premi perquè

es pugui veure a tot el territori de la nostra comunitat; així

mateix, a cercar la participació de les altres televisions per

intentar donar la màxima difusió a nivell estatal.

Palma, a 2 de març de 2016.

La diputada:

Elena Baquero i González.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

B)

RGE núm. 3117/16 (complementada amb l'escrit RGE núm.

3317/16), dels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS

per Menorca, relativa a ni una sola acció més d'AENA en

venda, davant la Comissió d'Economia.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups

Parlamentaris MÉS per Mallorca i MÉS per Menorca presenten

la proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant

comissió.

El passat 11 de febrer es va vendre a inversors privats el

49% d'AENA. Les accions varen sortir a la venda a 58i per

acció, arribant als 100i en el segon mes de cotització. El

patrimoni públic d'AENA en total ha perdut més de 3.000Mi,

mentre que ara els guanys són milionaris per als inversors

privats. El control públic està pràcticament perdut als aeroports

públics i en mans dels grans fons i bancs d'inversió.

Després d'un any la situació ha canviat molt, beneficis per

als inversors privats i retallades per als usuaris públics.

Des del punt de vista dels inversors privats, que s'hagi

revaloritzat en borsa un 78% no és suficient, i volen fer veure

que el fet que l'Estat sigui accionista majoritari, que controla un

51%, no ajuda el creixement internacional previst a Amèrica

Llatina i Europa, fins el punt que el president d'AENA ha

manifestat:

Un: “Es muy difícil llevar a cabo el desarrollo

internacional con el Estado controlando el 51. Si el Estado

hubiera vendido el 60% y Aena tuviera hoy el respaldo de

un núcleo duro, el contexto político actual pesaría menos”.

Dos: "La vocación de Aena es ser un líder aeroportuario

global y cuyo negocio en España, vinculado al turismo, es

escalable a nivel internacional”.

Tres: "Que las operaciones que se lleven a cabo tienen

que tener “un sentido estratégico” y ser rentables para el

accionista. El objetivo del gestor aeroportuario no es otro

que diversificar sus fuentes de ingresos para esquivar

cualquier síntoma de atonía de la demanda internacional ".

Aquestes declaracions són molt preocupants i posen de

relleu que els objectius principals de l'actual direcció d'AENA

són l'obtenció de beneficis, que sigui rentable per a l'accionista,

deixant de banda el primer objectiu que hauria de ser garantir

el dret de mobilitat i de connectivitat de la ciutadania, essencial

en el cas del nostre arxipèlag. A la vegada creen una situació

d'alarma davant la possibilitat que el govern de torn, per ara el

PP, pugui privatitzar encara més l'ens i perdre del tot el control

públic.
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Cal insistir que els aeroports de Balears aportaren el 2014

uns beneficis nets de quasi 200Mi anuals a la xarxa, sent la

cogestió dels nostres aeroports, donada la seva consideració

estratègica econòmica i social per a les Illes, una reivindicació

irrenunciable de fa temps, amb el suport dels diferents governs

i dels diferents partits tant de Govern com de l'oposició.

Les institucions públiques i les entitats cíviques i socials

han manifestat clarament la seva gran preocupació sobre les

molt negatives conseqüències que comporta la privatització

d’AENA davant la destrucció de llocs de feina, la pèrdua de

qualitat i drets laborals i de gestió del servei públic i de control

del propi model territorial i la política turística per part de

cadascuna de les Illes Balears.

Des del punt de vista del personal, la precarietat i els

acomiadaments no han parat d'augmentar i pel que fa al

manteniment s'han originat incidents importants que creen

molts dubtes en temes de seguretat.

Estam davant un moment de canvi, davant l'oportunitat al

camí del retorn del control d'AENA a la ciutadania, un sector

estratègic que representa un 10% del PIB i del qual depenen

importants serveis públics bàsics.

Per tot això, el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca i el

Grup Parlamentari MÉS per Menorca presenten la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament insta el Govern espanyol a garantir el

compromís de no rebaixar en cap cas el control públic actual de

51% de les accions de l'ens aeroportuari AENA.

2. El Parlament insta el Govern espanyol que estudiï la

possibilitat de revertir la privatització d'AENA incrementant

progressivament el 51% del control públic fins arribar, si escau,

al 100%.

3. El Parlament insta el Govern espanyol a fer possible la

cogestió dels aeroports de les Illes Balears, negociant amb el

Govern de les Illes Balears la participació de les institucions de

la comunitat autònoma i la societat civil de les Illes Balears,

d’acord amb el model de desenvolupament econòmic, turístic

i territorial de cadascuna de les Illes Balears.

Palma, a 2 de març de 2016.

La diputada:

Joana Aina Campomar i Orell.

El portaveu:

Nel Martí i Llufriu.

C)

RGE núm. 3204/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a centres d'atenció de drogodependències, davant la

Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Els centres d'atenció a drogodependències són centres

considerats com recursos especialitzats en el tractament de

toxicomanies, entre d'altres funcions, i per tant dins el model

assistencial de Salut, competència del Govern de les Illes

Balears.

Però alguns d'aquests centres depenen d'institucions i

entitats sense competència en Salut i a més mantenen el servei

bàsicament a costa del seu pressupost, perquè generalment

l'aportació del Govern és mitjançant convenis mal finançats.

Per altra banda, el personal especialitzat que hi treballa

compta amb una important experiència en aquesta problemàtica

derivada de la seva experiència professional, formació i molts

anys d'assistència i dedicació.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Popular presenta

la següent 

Proposició no de llei

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

Balears que durant aquest any 2016, assumeixi tots el centres

d'atenció a drogodependències d'aquesta comunitat autònoma

que actualment depenen d'altres institucions o entitats.

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

Balears que dins el marc legal corresponent, procuri que els

professionals que de forma voluntària així ho solAlicitin i que

actualment presten aquesta assistència als centres d'atenció a

drogodependències que actualment no depenen del Govern de

les Illes Balears, puguin continuar prestant l'assistència en

aquests centres encara que la institució de què depenen canviï.

Palma, a 29 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

D)

RGE núm. 3232/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a alAlergologia dins la cartera assistencial dels Serveis

de Salut de les Illes Balears, davant la Comissió de Salut.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió de Salut.

Darrerament la Societat Espanyola d'AlAlergologia i

Immunologia Clínica ha reivindicat que dins la cartera de

serveis d'Ibsalut s'inclogui l'especialitat d'alAlergologia.

Aquesta proposta ja va ser feta en aquest parlament l'any

2005 i aprovada per unanimitat de tots els grups amb la

incorporació d'una esmena, tot i el temps transcorregut,

actualment encara no existeix aquesta especialitat dins la

cartera de serveis a Balears.
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Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular

presenta la següent 

Proposició no de llei

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

Balears a incloure dins la cartera de serveis assistencials del

Servei de Salut de les Illes Balears l'especialitat d'alAlergologia

amb efectes a dia 1 de gener de 2017.

Palma, a 29 de febrer de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

E)

RGE núm. 3301/16, del Grup Parlamentari Podem Illes

Balears, relativa a la conciliació laboral i familiar i l'atenció

a la infància fora d'horaris lectius, davant la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans.

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 la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Objectiu de la proposta

Aquesta proposta pretén suggerir eines que permetin la

conciliació de la vida laboral i familiar i oferir als nens i nenes

un servei educatiu i lúdic fora d'horaris lectius escolars. 

L'objectiu és doble: el benestar de la infància i la igualtat

entre dones i homes. El primer es pretén satisfer a través de la

posada en marxa de serveis que millorin la qualitat de l'atenció

a nens i nenes fora d'horari escolar. El segon es pretén satisfer

de manera colAlateral, tot permetent a dones i homes accedir en

igualtat tant al món laboral com a cura dels fills i filles, a través

d'un servei de suport a la criança.

Justificació

Tal com reconeix la Convenció sobre els Drets de l'Infant

a l'article 18, "és responsabilitat primordial de pares i mares la

criança dels nens i és deure de l'Estat brindar l'assistència

necessària en l'exercici de les seves funcions". Els experts

reconeixen que els nens i les nenes han de ser criats en la

mesura del possible per les seves famílies. No obstant això, les

dificultats de conciliació de la vida laboral i familiar

impedeixen que això sigui possible i posen a les famílies en una

difícil situació, especialment en els dies i horaris en què les

escoles estan tancades.

Aquesta situació afecta de manera especial les dones, que

són les que tradicionalment s'han ocupat de la cura i l'educació

dels nens i les nenes. Amb la incorporació de la dona al mercat

laboral i a les institucions públiques, moltes dones es veuen

obligades a suportar una responsabilitat i una càrrega de treball

majors, càrrega que de cap manera no està valorada, que rep

escassos suports i que no sempre és compartida. Aquest fet

comporta en molts casos que la dona abandoni la feina, privant-

se així d'independència econòmica i limitant el seu progrés

professional. La tradició limita, així mateix, els pares, que en

no assumir la cura dels fills, es veuen privats de la criança dels

seus infants i de l'establiment ple del vincle parental.

En el cas de feines de relativa flexibilitat horària, les

famílies s'organitzen el temps de manera que, fora d'horari

lectiu escolar, puguin passar el dia amb els fills i les filles i

traslladar les hores de feina a la nit i des de casa. A feines on no

és possible aquesta flexibilitat, tradicionalment s'opta per

traslladar la responsabilitat de la conciliació, és a dir, la cura

dels nens i les nenes, a la família extensa. No és l'objectiu

d'aquesta proposta entrar a valorar aquest fet, sinó oferir una

alternativa per a aquells que no disposin d'aquest suport a la

criança.

Una autèntica aposta per la conciliació significa oferir

assessorament a les famílies amb dificultat per conciliar, així

com habilitar espais d'atenció per a tota la població infantil fora

d'horaris lectius escolars, tal com existeixen en altres països

europeus. En aquest cas, vam seguir el model suec.

Beneficiaris

Tota la població infantil de 0-12 anys.

Funcionament

A continuació proposem la creació de diferents serveis per

atendre les necessitats de la infància fora d'horaris lectius

escolars i en els casos en què hi hagi incompatibilitat entre

l'horari infantil i l'horari de treball o obligacions de les mares

i pares. Per això, es proposa la creació dels següents serveis:

1. Oficina d'atenció a la infància i conciliació.

Es tracta d'un organisme operatiu destinat a:

- Avaluar les necessitats concretes de les famílies.

- Oferir solucions a cada família, que posi per davant les

necessitats dels nens i nenes, la igualtat de dones i homes,

i la conciliació.

- Coordinar els serveis públics destinats a l'atenció de la

infància fora d'horaris lectius, assignació de places, etc.

- Avaluar i proposar millores per a la qualitat del servei.

2. Xarxa de Centres d'Atenció a la Infància

2.1. Centres 0-3

Per a nens i nenes de famílies que treballen en horaris no

compatibles amb els dels centres d'educació infantil, o en els

casos en què es doni una altra raó que faci necessari acudir al

centre. L'obertura es produirà després de la finalització de

l'horari lectiu dels centres d'educació infantil (llars

d'infants/escoletes). Els centres han d'estar oberts durant tot

l'any, inclosos els festius, i tenir un horari ampli, que permeti a

les famílies la conciliació. Les característiques d'aquests centres

han de ser compatibles amb la legislació actual en matèria

d'educació 0-3.

2.2. Centres a partir de 3 anys

Per a nens i nenes de famílies que treballen en horaris no

compatibles amb els de les escoles, o en casos en què es doni



BOPIB núm. 36 - 11 de març de 2016 1515

una altra raó que faci necessari acudir al centre. L'obertura es

produirà després de la finalització de l'horari lectiu dels centres

escolars. Els centres han d'estar oberts durant tot l'any, també

en els períodes laborables en els quals els menors no tenen

classe (festius escolars i vacances). Així mateix, els centres

tindran un horari ampli, que permeti a les famílies la

conciliació. Es consideren un servei complementari que

ofereixi activitats lúdicoeducatives. Els centres s'organitzaran

en funció de les necessitats dels usuaris i de les necessitats

particulars de cada grup, àrea, etc. Es tindrà en compte l'opinió

dels menors per a l'organització de les activitats i rutines,

sempre que això sigui possible i en funció de les edats de cada

grup.

Infraestructures

Aquesta proposta no suggereix la creació de noves

infraestructures sinó l'aprofitament de les existents i la

coordinació entre totes les institucions i organismes capacitats

per donar suport a la criança i a la conciliació.

Proposem l'ús dels centres d'educació infantil i centres

d'educació primària i secundària actuals, donant-los ús més

enllà dels horaris lectius, i coordinant la implantació dels

centres d'atenció a la infància amb les pròpies activitats

extraescolars que es duguin a terme a cadascun.

Així mateix, hi pot haver concerts amb altres organismes

que comptin amb instalAlacions aptes per a l'acollida i dotació

dels centres d'atenció a la infància: casals de barri, centres

culturals, etc.

Per a això, s'haurà de fer un treball conjunt entre les

diferents institucions que puguin participar en la creació d'una

xarxa de centres d'atenció a la infància. Aquest treball estarà

centralitzat per l'Oficina d'Atenció a la Infància i la Conciliació,

dependent de la conselleria pertinent (Benestar Social,

Educació...)

Passos necessaris

1. Definició d'institucions líders del projecte així com de les

institucions colAlaboradores (conselleries, ajuntaments, etc).

2. Posada en marxa de l'Oficina d'Atenció a la Infància i la

Conciliació.

3. Estudi per a l'avaluació de les necessitats i dimensions de la

xarxa de Centres d'Atenció a la Infància.

4. Creació i execució del pla estratègic (definició de centres,

contactes amb diferents institucions, articulació de la xarxa,

etc)

5. Convocatòria per a la contractació de personal i definició

d'activitats.

6. Informació a les famílies.

7. Posada en marxa dels serveis.

8. Avaluació i control de qualitat.

Finançament

Es proposa que el finançament per a l'ús dels centres

d'atenció a la infància procedeixi de dues vies:

- Institucions públiques. Es faran càrrec de la major part del

cost del manteniment, personal i gestió de les instalAlacions.

- Famílies. ColAlaboraran al pagament del servei en funció dels

ingressos familiars i en funció del nombre d'hores que els nens

i les nenes passin atesos en aquests centres. Proposem que el

cost no superi el 3% dels ingressos familiars, tal com succeeix

en el model suec.

Proposem que el cost de la xarxa de centres d'atenció a la

infància sigui assumit per diferents institucions. Inicialment,

aquestes podrien ser:

- Conselleria de Benestar Social (aportació econòmica)

- Conselleria d'Educació (cessió d'espais)

- Conselleria de Treball (aportació econòmica)

- Ajuntaments (cessió d'espais)

Recomanacions

Aquesta és una proposta de mínims que, ni duent-la a terme

en la seva totalitat, és suficient en si mateixa per garantir la

igualtat de mares i pares en la criança. És una part més de les

moltes mesures i mecanismes que haurien de posar-se en marxa

(permisos de maternitat i paternitat més amplis, ajuts

econòmics, etc.) i d'un canvi de mentalitat que, de produir-se,

només serà a poc a poc.

És imprescindible treballar també en tots aquests àmbits,

per aconseguir l'objectiu final de la igualtat en benefici de

mares, pares i, sobretot, nenes i nens.

Per tot això, el Grup 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 fer una primera avaluació de necessitats existents per

part de les famílies per conciliar la criança amb la vida laboral,

especialment quan aquesta es desenvolupa fora dels horaris

lectius escolars.

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

Balears a desenvolupar projectes per al suport a la criança

destinats a famílies amb dificultats de conciliació, utilitzant les

infraestructures existents com a centres d'atenció a la infància

fora d'horaris lectius escolars.

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

Balears a la creació d'una oficina d'atenció a la infància i la

conciliació per coordinar les necessitats de les famílies i

facilitar l'accés en igualtat, per part de les dones, al mercat

laboral.

Palma, a 7 de març de 2016.

La diputada:

Marta Maicas i Ortiz.

La portaveu:

Laura Camargo i Fernández.
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3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 3259/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del Sr. Conseller de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca, sobre el procés de posada

en funcionament de la dessaladora de Santa Eulàlia.

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

9 de març de 2016, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença del Sr. Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre el procés de

posada en funcionament de la dessaladora de Santa Eulàlia.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 3424/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra.

Presidenta del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la

cambra, sobre l'incompliment del límit del dèficit fixat per a la

CAIB.

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

9 de març de 2016, conformement amb l'article 184 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença urgent de la Sra. Presidenta del

Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre

l'incompliment del límit del dèficit fixat per a la comunitat

autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

RGE núm. 3470/16, del Govern de les Illes Balears, relatiu

a solAlicitud de compareixença urgent de la Sra. Presidenta del

Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre

el límit del dèficit fixat per a la CAIB.

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

9 de març de 2016, conformement amb l'article 184 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença urgent de la Sra. Presidenta del

Govern de les Illes Balears, davant el Ple de la cambra, sobre

el límit del dèficit fixat per a la comunitat autònoma de les Illes

Balears, i acorda de preveure'n la inclusió en un ordre del dia

del Ple del Parlament.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Composició numèrica de la Comissió General de Consells

Insulars de composició paritària Parlament-Consells Insulars.

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

3 de març de 2016, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 3122/16,

presentat pels tots els grups parlamentaris de la cambra, relatiu

a la composició de la Comissió General de Consells Insulars,

i acordà donar-se’n per assabentada i aprovar la composició

numèrica de la Comissió General de Consells Insulars de

composició paritària Parlament-Consells Insulars, proposada

per tots els grups parlamentaris de la cambra, que és la següent:

• 4 al Grup Parlamentari Popular

• 2 al Grup Parlamentari Socialista

• 2 al Grup Parlamentari Podem Illes Balears

• 1 al Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

• 1 al Grup Parlamentari MÉS per Menorca

• 1 al Grup Parlamentari El Pi-proposta per les Illes

Balears

• 1 al Grup Parlamentari Mixt

Palma, a 3 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Substitució de la pregunta amb solAlicitud de resposta oral

davant el Ple de la cambra RGE núm. 3118/16.

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

9 de març de 2016, conformement amb l'article 166 del

Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la

substitució de la pregunta esmentada, presentada pel diputat

Xavier Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a

intrusisme professional, inclosa a l'ordre del dia de la sessió

plenària de dia 8 de març de 2016 per la pregunta RGE núm.

3286/16, relativa a monòlit del Parc de Sa Faixina.

Palma, a 3 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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Ordre de Publicació

C)

Tramitació davant la Comissió d'Economia per a la

Proposició no de llei RGE núm. 9689/15. 

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

9 de març de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3266/16,

presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda que la

proposició no de llei esmentada, relativa a actualització i

manteniment de l'oficina del SOIB a Vila sigui tramitada

davant la Comissió d'Economia.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes a la

Proposició de llei RGE núm. 5572/15, per garantir els drets de

lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals i per

eradicar l'LGTBI fòbia. 

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

9 de març de 2016, admet a tràmit els escrits RGE núm.

3291/16 i 3375/16, presentats pels Grups Parlamentaris Popular

i El Pi-Proposta per les Illes Balears, respectivament, i, d'acord

amb l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar

el termini de presentació d'esmenes a la proposició de llei

esmentada fins dia 4 d'abril de 2016.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

Ampliació del termini de presentació d'esmenes i tramitació

davant la Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans per a

la Proposició de llei RGE núm. 7581/15, balear de fosses. 

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

9 de març de 2016, admet a tràmit els escrits RGE núm.

3293/16 i 3374/16, presentats pels Grups Parlamentaris Popular

i El Pi-Proposta per les Illes Balears, respectivament, i, d'acord

amb l'article 98 del Reglament de la cambra, acorda d'ampliar

el termini de presentació d'esmenes a la proposició de llei

esmentada fins dia 4 d'abril de 2016. Així mateix, la Mesa

acorda que la dita proposició es tramiti davant la Comissió

d'Assumptes Socials i Drets Humans.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

F)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 2974/16. 

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

9 de març de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 3292/16,

presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i acorda la retirada

de la proposició no de llei esmentada, relativa a creació de la

comissió de ràtios.

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

G)

Composició de la Comissió no permanent d'estudi per

avaluar l'autogovern real de les Illes Balears. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels

dies 3 i 9 de març de 2016, admeté a tràmit els escrits RGE

núm. 2972/16, 2857/16, 3178/16, 2988/16, 2841/16, 2989/16

i 3111/16, presentats pels diferents grups parlamentaris de la

cambra, mitjançant els quals es comuniquen els membres que

han de formar part de la comissió no permanent esmentada i

que són els següents:

Grup Parlamentari Popular

Miquel A. Jerez i Juan

Santiago Tadeo i Florit

Antònia Perelló i Jorquera

Maria Salom i Coll

Grup Parlamentari Socialista

Xico Tarrés i Marí

María José Camps i Orfila

Andreu Alcover i Ordinas

Grup Parlamentari Podem Illes Balears

Marta Maicas i Ortiz

Carlos Saura i León

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

Joana Aina Campomar i Orell

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears

Josep Melià i Ques

Grup Parlamentari MÉS per Menorca

Nel Martí i Llufriu

Grup Parlamentari Mixt

Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Resolució de la Presidència mitjançant la qual es regula la

presentació de la memòria anual del Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears, per part del seu president o

presidenta, davant el Parlament de les Illes Balears.

Resolució de la Presidència mitjançant la qual es regula

la presentació de la memòria anual del Tribunal Superior

de Justícia de les Illes Balears, per part del seu president

o presidenta, davant el Parlament de les Illes Balears

L’article 95.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears

preveu que “la memòria anual del Tribunal Superior de Justícia

serà presentada, pel seu president o presidenta, davant el

Parlament de les Illes Balears”.

El Reglament del Parlament de les Illes Balears, d’una

banda, atribueix a l’article 48.1, 1r, la matèria de justícia, quan

pertoqui, a la comissió permanent legislativa d’Assumptes

Institucionals i Generals. D’altra banda, a l’article 182, disposa

que “els informes que per disposició constitucional, estatutària

o legal hagin de ser retuts al Parlament de les Illes Balears,

seran objecte de la tramitació prevista als articles 179 i 180

d’aquest reglament, amb l’exclusió de la intervenció inicial del

Govern, que podrà donar lloc o no, segons la seva naturalesa,

a la formulació de propostes de resolució”. Per últim, l’article

74 del mateix reglament adverteix que “cap debat no podrà

començar sense la distribució prèvia, almenys amb dos dies

d’antelació, de l’informe, el dictamen o la documentació que hi

hagi de servir de base, llevat d’acord en sentit contrari de la

Mesa del Parlament o de la comissió, degudament justificat a

tots els diputats i diputades”.

Malgrat que la Presidència del Tribunal Superior de Justícia

de les Illes Balears ha acomplit cada any, d’una manera

escrupolosa, amb la seva obligació estatutària de presentar la

dita memòria davant el Parlament de les Illes Balears, es

considera ara convenient, aprofitant l’experiència adquirida

aquests darrers anys amb l’esmentada presentació de la

memòria, que s’aprovin unes normes que facin més aclaridora

la mecànica de la seva tramitació al si del Parlament.

És per això que aquesta Presidència, en ús de les atribucions

que li atorga l’article 33.2 del Reglament del Parlament, havent

remitjat el parer favorable de la Mesa i de la Junta de

Portaveus, en sengles sessions de dia 9 de març de 2016, dicta

la següent 

Resolució:

I. Una vegada presentada per la Presidència del Tribunal

Superior de Justícia de les Illes Balears la seva memòria anual

davant el Parlament de les Illes Balears i un cop aquesta hagi

tengut entrada al Registre de l’Oficialia Major del Parlament de

les Illes Balears, la Mesa de la cambra l’admetrà a tràmit, la

qualificarà i ordenarà que es tramiti davant la Comissió

d’Assumptes Institucionals i Generals.

II. La Mesa de l’esmentada comissió fixarà un ordre del dia

d’una sessió de la comissió perquè s’hi debati i solAlicitarà a la

Presidència del Parlament que recapti la compareixença del

president o la presidenta del Tribunal Superior de Justícia a

aquest efecte.

III. El debat a la Comissió s’iniciarà amb l’exposició o la

presentació de la memòria anual del Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears, per part del seu president o

presidenta, sense limitació de temps.

IV. A continuació, s’obrirà un torn d’intervenció del

representant de cada grup parlamentari per un temps de deu

minuts, per tal de formular preguntes o observacions.

V. El president o la presidenta del Tribunal Superior de

Justícia de les Illes Balears intervindrà per contestar als grups

parlamentaris que hagin formulat preguntes o observacions, ja

sigui de manera individual, agrupada o conjunta.

VI. El president o la presidenta de la Comissió podrà concedir

un torn de rèplica als grups parlamentaris per tal de solAlicitar

aclariments sobre les qüestions plantejades prèviament.

Tancarà el debat la contrarèplica del president o la presidenta

del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

VII. Acabat el debat, no es formularan propostes de resolució,

sense perjudici del dret dels diputats i les diputades i dels grups

parlamentaris de presentar les iniciatives parlamentàries que

considerin oportunes, seguint els tràmits habituals..

Palma, a 9 de març de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.



BOPIB núm. 36 - 11 de març de 2016 1519



BUTLLETÍ OFICIAL

DEL

PARLAMENT

DE LES

ILLES BALEARS

Redacció i Administració

PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

C/ Palau Reial, 8

07001 PALMA Imp. Parlament de les Illes Balears. Palma


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	1-1
	1-2
	1-3
	1-4
	1-5
	1-6

	Page 9
	1-7
	1-8
	1-9
	1-10
	1-11
	1-12
	1-13
	1-14
	1-15
	1-16
	1-17

	Page 10
	1-18
	1-19
	1-20
	1-21
	1-22
	1-23
	1-24
	1-25
	1-26
	1-27
	1-28
	1-29
	1-30
	1-31
	1-32
	1-33

	Page 11
	1-34
	1-35
	1-36
	1-37
	1-38
	1-39

	Page 12
	1-40
	1-41
	1-42
	1-43
	1-44

	Page 13
	1-45
	1-46
	1-47
	1-48
	1-49
	1-50
	1-51
	1-52
	1-53
	1-54

	Page 14
	1-55
	1-56
	1-57

	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	1-58
	1-59

	Page 39
	Page 40
	Page 41
	1-60
	1-61
	1-62
	1-63

	Page 42
	1-64
	1-65
	1-66
	1-67
	1-68
	1-69

	Page 43
	1-70
	1-71
	1-72
	1-73
	1-74
	1-75

	Page 44
	1-76
	1-77
	1-78
	1-79
	1-80
	1-81
	1-82

	Page 45
	1-83
	1-84
	1-85
	1-86
	1-87
	1-88
	1-89

	Page 46
	1-90
	1-91
	1-92
	1-93
	1-94
	1-95

	Page 47
	1-96
	1-97
	1-98
	1-99
	1-100
	1-101
	1-102
	Mark1

	Page 48
	1-103
	1-104
	1-105
	1-106
	1-107
	1-108

	Page 49
	1-109
	1-110
	1-111
	1-112
	1-113
	1-114

	Page 50
	1-115
	1-116
	1-117
	1-118
	1-119

	Page 51
	1-120
	1-121

	Page 52
	1-122

	Page 53
	1-123
	1-124

	Page 54
	1-125

	Page 55
	Page 56
	1-126
	1-127
	1-128
	1-129
	1-130
	1-131
	1-132

	Page 57
	1-133
	1-134
	1-135
	1-136
	1-137

	Page 58
	1-138
	1-139

	Page 59
	Page 60

