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F) RGE núm. 5746/16, del Grup Parlamentari Popular, relatiu a solAlicitud de compareixença de la nova consellera de Transparència,
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D) Designació de portaveu titular i de la persona que eventualment el pot substituir del Grup Parlamentari Socialista 1798

E) Composició de la Ponència específica per tractar totes les qüestions relacionades amb un nou règim especial 1799

F) Composició de la Ponència per tal d’elaborar una proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de Balears

1799

G) Anunci de licitació per a l’adjudicació d’un contracte de servei de Seguretat i Vigilància dels dos edificis del Parlament de les

Illes Balears, situats al carrer Conqueridor, núm. 11 i carrer Palau Reial núm. 8, ambdós de Palma. 1799
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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 13 d'abril de 2016, d'acord amb el que disposa l'article

117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte

de Llei RGE núm. 5548/16, de modificació del text refós de la

Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre.

Així mateix, conformement amb l'establert a l'article 145

del Reglament de la cambra, la Mesa acorda de traslladar-lo

a la Junta de Portaveus i, si escau, proposar al Ple de la

cambra la tramitació pel procediment directe i en lectura

única.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Marc Pons i Pons, secretari del Consell de Govern

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en sessió de dia 1 d'abril de

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

7. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de

modificació del Text refós de la Llei de consells escolars

de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

112/2001, de 7 de setembre.

La disposició final segona del Decret llei 5/2012, d'l 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, va modificar l'apartat 1 de l'article

9 del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes

Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de

setembre.

Mitjançant aquesta modificació, es va reduir el nombre de

persones que integren el Consell Escolar de les Illes Balears.

Amb aquesta mesura i amb altres, es pretenia reduir la despesa

pública, atesa la situació d'emergència econòmica en la qual ens

trobàvem en el moment en què es va aprovar el Decret llei

5/2012, tal com s'indica en l'exposició de motius d'aquesta

norma.

Atès que les persones que integren el Consell Escolar de les

Illes Balears només tenen dret a una indemnització per

assistència a reunions i no tenen cap retribució fixa, la despesa

que suposa la seva tasca no és significativa, i més si tenim en

compte que la situació econòmica actual no és la de recessió

econòmica que hi havia en el moment en què se'n va modificar

la composició.

En canvi, sí que esdevé necessari garantir, en tot cas, la

participació adequada dels sectors afectats en la programació

de l'ensenyament, tal com es disposa en els articles 9.2 i 27 de

la Constitució espanyola, l'article 15 de l'Estatut d'autonomia de

les Illes Balears i l'article 34 de la Llei orgànica 8/1985, de 3

de juliol, reguladora del dret a l'educació.

Per això, es considera adequat que el Consell Escolar de les

Illes Balears torni a tenir la mateixa composició que tenia en la

Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les

Illes Balears, modificada per la Llei 11/2000, composició que

és la mateixa que la de l'apartat 1 de l'article 9 del Text refós de

la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, abans de la

modificació operada mitjançant la disposició final segona del

Decret llei 5/2012. No obstant això, s'han d'incloure uns canvis

en les persones que representen els consells insulars, que abans

eren tres i ara han de ser quatre, ja que s'hi afegeix el Consell

Insular de Formentera. D'altra banda, s'elimina la persona que

representa l'Ajuntament de Formentera, per la qual cosa no

s'incrementa el nombre de representants que preveia la Llei

9/1998.

Resulta, doncs, necessari modificar l'apartat 1 de l'article 9

de l'esmentat Text refós de la Llei de consells escolars de les

Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001 i

modificat, com ja s'ha dit, pel Decret llei 5/2012, a fi

d'aprofundir en l'objectiu desitjat, que no és altre que fer efectiu

el dret constitucional de la ciutadania a participar en la vida

política, econòmica i cultural a través dels mecanismes que

propicia l'ordenament jurídic vigent.

Atesa la simplicitat de la formulació d'aquest Projecte de

llei, que preveu la recuperació de la composició del Consell

Escolar de les Illes Balears prèvia al Decret llei 5/2012

esmentat, tenint en compte l'article 145 del Reglament del

Parlament de les Illes Balears i a petició del Consell Escolar de

les Illes Balears, es considera necessari proposar al Parlament

de les Illes Balears que aquest Projecte de llei es tramiti

directament i en lectura única.

Per tot això, a proposta del conseller d'Educació i

Universitat, el Consell de Govern adopta l'Acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de modificació del Text

refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat

pel Decret legislatiu 112/ 2001, de 7 de setembre, que s'adjunta

com a annex a aquest Acord.

Segon. Trametre aquest Projecte de llei al Parlament de les

Illes Balears i proposar que es tramiti a través del procediment

legislatiu de lectura única, d'acord amb el procediment establert

en l'article 145 del Reglament del Parlament de les Illes

Balears."

I perquè consti i tengui els efectes que corresponguin,

expedesc aquest certificat amb el vistiplau de la presidenta.

Palma, a 1 d'abril de 2016.

Vistiplau, la presidenta.
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A)

PROJECTE DE LLEI DE MODIFICACIÓ DEL TEXT

REFÓS DE LA LLEI DE CONSELLS ESCOLARS DE

LES ILLES BALEARS, APROVAT PEL DECRET

LEGISLATIU 112/2001, DE 7 DE SETEMBRE

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La disposició final segona del 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, va modificar l’apartat 1 de l’article

9 del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes

Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de

setembre.

Mitjançant aquesta modificació, es va reduir el nombre de

persones que integren el Consell Escolar de les Illes Balears.

Amb aquesta mesura i amb altres, es pretenia reduir la despesa

pública, atesa la situació d’emergència econòmica en la qual

ens trobàvem en el moment en què es va aprovar el Decret llei

5/2012, tal com s’indica en l’exposició de motius d’aquesta

norma.

Atès que les persones que integren el Consell Escolar de les

Illes Balears només tenen dret a una indemnització per

assistència a reunions i no tenen cap retribució fixa, la despesa

que suposa la seva tasca no és significativa, i més si tenim en

compte que la situació econòmica actual no és la de recessió

econòmica que hi havia en el moment en què se’n va modificar

la composició.

En canvi, sí que esdevé necessari garantir, en tot cas, la

participació adequada dels sectors afectats en la programació

de l’ensenyament, tal com es disposa en els articles 9.2 i 27 de

la Constitució espanyola, l’article 15 de l’Estatut d’autonomia

de les Illes Balears i l’article 34 de la Llei orgànica 8/1985, de

3 de juliol, reguladora del dret a l’educació. 

Per això, es considera adequat que el Consell Escolar de les

Illes Balears torni a tenir la mateixa composició que tenia en la

Llei 9/1998, de 14 de desembre, de consells escolars de les

Illes Balears, modificada per la Llei 11/2000, composició que

és la mateixa que la de l’apartat 1 de l’article 9 del Text refós

de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, abans de la

modificació operada mitjançant la disposició final segona del

Decret llei 5/2012. No obstant això, s’han d’incloure uns canvis

en les persones que representen els consells insulars, que abans

eren tres i ara han de ser quatre, ja que s’hi afegeix el Consell

Insular de Formentera. D’altra banda, s’elimina la persona que

representa l’Ajuntament de Formentera, per la qual cosa no

s’incrementa el nombre de representants que preveia la Llei

9/1998.

Resulta, doncs, necessari modificar l’apartat 1 de l’article

9 de l’esmentat Text refós de la Llei de consells escolars de les

Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001 i

modificat, com ja s’ha dit, pel Decret llei 5/2012, a fi

d’aprofundir en l’objectiu desitjat, que no és altre que fer

efectiu el dret constitucional de la ciutadania a participar en la

vida política, econòmica i cultural a través dels mecanismes

que propicia l’ordenament jurídic vigent.

Article únic

Es modifica l’apartat 1 de l’article 9 del Text refós de la

Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret

legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, que queda redactat de la

manera següent: 

"1. El Consell Escolar de les Illes Balears és integrat per les

persones següents:

a) Deu persones en representació dels professors dels

nivells educatius de l’ensenyament no universitari de les

Illes Balears, proposades per les associacions i

organitzacions sindicals d’ensenyants en proporció a la seva

representativitat i entre els sectors públic i privat de

l’ensenyament. Set d’aquestes persones han de

correspondre a l’ensenyament públic i tres, a l’ensenyament

concertat.

b) Set pares o mares d’alumnes, proposats per les

confederacions o federacions d’associacions de pares i

mares d’alumnes en proporció a la seva representativitat.

Quatre han de pertànyer a centres públics i tres, a centres

concertats.

c) Tres alumnes de l’ensenyament no universitari,

proposats per les confederacions o federacions

d’associacions d’alumnes d’acord amb els seus nivells i

especialitats i en proporció a la seva representativitat. Dos

han de ser alumnes de centres públics i un, d’un centre

concertat.

d) Dues persones en representació del personal

d’administració i serveis dels centres educatius, proposades

per les centrals i associacions sindicals en proporció a la

seva representativitat. 

e) Dues persones en representació dels titulars de centres

privats, proposades per les organitzacions corresponents en

proporció a la seva representativitat.

f ) Dues persones proposades per les diferents centrals i

organitzacions sindicals.

g) Dues persones proposades per les diferents

organitzacions patronals.

h) Tres persones en representació de la conselleria

competent en matèria d’educació, designades pel conseller.

i) Els presidents dels consells escolars insulars.

j) Quatre persones en representació de l’Administració

local, tres de les quals proposades per les entitats

representatives dels interessos dels ens locals ?una pels de

Mallorca, una altra pels de Menorca i una altra pels

d’Eivissa? i una en representació de l’Ajuntament de Palma.
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k) Quatre persones en representació dels consells insulars,

proposades pels presidents de les institucions respectives.

l) Una persona en representació de la Universitat de les

Illes Balears, proposada pel rector d’aquesta institució.

m) Quatre personalitats de prestigi reconegut en el camp de

l’educació, designades pel conseller competent en matèria

d’educació, alguna de les quals ha de pertànyer a un

moviment de renovació pedagògica o a una institució

reconeguda en l’àmbit educatiu.

n) Una persona en representació del ColAlegi Oficial de

Doctors i Llicenciats de les Illes Balears.

o) Una persona en representació del sector de cooperatives

de l’ensenyament de treball associat de les Illes Balears."

Disposició addicional primera

Gènere

Les formes masculines usades com a genèric que apareixen

en la norma s’han d’entendre referides també al femení

corresponent.

Disposició addicional segona

Constitució del Consell Escolar de les Illes Balears

1. El Consell Escolar de les Illes Balears s’ha de constituir en

el termini d’un mes comptador a partir de l’entrada en vigor

d’aquesta Llei amb l’estructura que s’estableix en l’article únic.

Queda vàlidament constituït en el moment en què s’hi integrin,

com a mínim, dos terços dels components.

2. Les entitats, els organismes i les institucions representats al

Consell Escolar de les Illes Balears han de comunicar els noms

dels seus representants en el termini de quinze dies comptadors

des de la notificació de l’Administració de la Comunitat

Autònoma mitjançant la qual se’ls requereix que els designin.

3. Correspon al conseller competent en matèria d’educació

convocar la nova sessió de constitució del Consell Escolar de

les Illes Balears. 

4. Els terminis de renovació dels membres del Ple del Consell

Escolar s’han de computar a partir de la nova sessió de

constitució d’aquest òrgan.

5. S’ha de modificar el Reglament del Consell Escolar, aprovat

pel Ple d’aquest òrgan en data 25 de setembre de 2012, a fi

d’adaptar-lo a aquesta Llei.

Disposició transitòria única

Continuïtat del Consell Escolar de les Illes Balears

Mentre no es constitueixi el nou Consell Escolar de la

manera que s’estableix en la disposició addicional segona,

aquest organisme pot actuar amb la representació que el

constitueix actualment.

Disposició final única

Entrada en vigor

Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en

el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 1 d'abril de 2016.

El conseller d'Educació i Universitat:

Martí March i Cerdà.

La presidenta:

Francesca Lluch Armengol i Socias.

Ordre de Publicació

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

dia 13 d'abril de 2016, d'acord amb el que disposa l'article

117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte

de Llei RGE núm. 5950/16, de creació de l'Oficina de Lluita

contra la Corrupció de les Illes Balears.

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

Institucionals i Generals.

Palma, a 13 d'abril 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 sessió de dia 1 d'abril de

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

4. Acord pel qual s'aprova el Projecte de llei de creació

de l'Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes

Balears

La millora de la qualitat democràtica exigeix mesures que

frenin la desafecció i afavoreixin que el vincle entre poders

públics i confiança de la ciutadania es consolidi i maduri. Amb

aquest objectiu, els governs més avançats es doten de mitjans

materials i legals i de valors i mecanismes que faciliten la bona

manera de fer i el control dels responsables públics.

En els darrers temps, aquest posicionament s'ha traduït en

diferents iniciatives governamentals. En l'àmbit de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears s'han de destacar tres iniciatives:

la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d'incompatibilitats dels

membres del Govern i alts càrrecs de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears, que crea el Registre d'interessos i activitats

i el Registre de patrimoni; la disposició addicional divuitena de

la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i

administratives, que regula la transparència i el control dels

càrrecs públics de les Illes Balears i crea la denominada Oficina

de Transparència i Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de

les Illes Balears, i la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona

administració i del bon govern, que recull principis ètics, regles
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de conducta i obligacions de governança, i crea l'Oficina

d'Avaluació Pública de les Illes Balears, a la qual atribueix

funcions de control i investigació, i també la gestió dels

registres d'interessos i activitats i de patrimoni.

Malauradament, aquestes iniciatives no s'han desenvolupat

en tot l'abast previst, sinó que s'han mantingut disperses, en

diferents òrgans i ens, i s'han limitat a l'àmbit autonòmic, sense

incloure els àmbits insular i municipal, ni altres ens públics i

òrgans estatutaris.

Per contra, hi ha consens en el fet de considerar que el frau

i la corrupció són un problema que frena el desenvolupament

social i econòmic de la societat i en la necessitat de posar-hi

remei. És, per tant, imprescindible posar més mitjans en tot allò

que afecta la lluita contra el frau i la corrupció, establir

mecanismes de control i fer-los aplicables a tot el sector públic

de les Illes Balears.

Cal assenyalar que els organismes de control que hi ha a les

Illes Balears s'han evidenciat necessaris però insuficients pel

que fa a la lluita contra la corrupció. Per tant, cal crear un

organisme nou i específic, coordinat adequadament amb els ens

de control existents, per evitar disfuncions i per establir patrons

d'actuació conjunta, intercanviar informació i compartir

experiències, la qual cosa necessàriament ha de dur a millorar

els resultats de les polítiques públiques i a assolir el màxim

grau de transparència.

L'Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

s'adscriu al Parlament, la qual cosa la legitima i en garanteix la

independència i autonomia, per tal de complir amb equanimitat

i eficàcia les funcions encomanades. Correspon al Parlament el

control de l'actuació de l'Oficina i el nomenament i el

cessament del director o directora, d'acord amb el que estableix

aquesta Llei.

L'àmbit d'actuació de l'Oficina de Lluita contra la Corrupció

de les Illes Balears comprèn el sector públic de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, dels consells insulars, de la resta

d'ens locals i d'altres òrgans estatutaris i ens públics, en el marc

de les competències que estableix l'Estatut d'autonomia de les

Illes Balears, sempre respectant el principi d'autonomia que en

cada cas correspongui.

En virtut d'això, el Consell de Govern, a proposta del

conseller de Presidència, adopta l'Acord següent:

"Primer. Aprovar el Projecte de llei de creació de l'Oficina de

Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, 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 1 d'abril de 2016.

Vistiplau, la presidenta.

B)

PROJECTE DE LLEI DE CREACIÓ DE L’OFICINA

DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE LES

ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La qualitat de les organitzacions i dels serveis públics i la

qualitat democràtica, en allò que fa referència a l’exercici de

l’acció de govern, són un dret de la ciutadania i, en aquest

sentit, correspon als poders públics vetlar perquè aquest dret

sigui real i efectiu.

La millora de la qualitat democràtica exigeix mesures que

frenin la desafecció i afavoreixin que el vincle entre poders

públics i confiança de la ciutadania es consolidi i maduri. Amb

aquest objectiu, els governs més avançats es doten de mitjans

materials i legals i de valors i mecanismes que faciliten la bona

manera de fer i el control dels responsables públics.

En els darrers temps, aquest posicionament s’ha traduït en

diferents iniciatives governamentals, entre les quals es troben

la generació, la publicació i l’impuls de codis ètics basats en els

millors exemples d’austeritat i honestedat, i també de

transparència i responsabilitat, de les diferents organitzacions

públiques i privades, així com la millora de la rendició de

comptes, mitjançant l’impuls de la cultura de l’avaluació del

disseny, el desenvolupament i els resultats i efectes de les

intervencions públiques.

En l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

s’han de destacar tres iniciatives: la Llei 2/1996, de 19 de

novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i alts

càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que crea

el Registre d’interessos i activitats i el Registre de patrimoni; la

disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006, de 27 de

desembre, de mesures tributàries i administratives, que regula

la transparència i el control dels càrrecs públics de les Illes

Balears i crea la denominada Oficina de Transparència i

Control del Patrimoni de Càrrecs Públics de les Illes Balears,

i la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del

bon govern, que recull principis ètics, regles de conducta i

obligacions de governança, i crea l’Oficina d’Avaluació

Pública de les Illes Balears, a la qual atribueix funcions de

control i investigació, i també la gestió dels registres

d’interessos i activitats i de patrimoni.

Malauradament, aquestes iniciatives no s’han desenvolupat

en tot l’abast previst, sinó que s’han mantingut disperses, en

diferents òrgans i ens, i s’han limitat a l’àmbit autonòmic, sense

incloure els àmbits insular i municipal, ni altres ens públics i

òrgans estatutaris.

Per contra, hi ha consens en el fet de considerar que el frau

i la corrupció són un problema que frena el desenvolupament

social i econòmic de la societat i en la necessitat de posar-hi

remei.

La persecució i la investigació dels casos de corrupció han

deixat de ser tasques en exclusiva pròpies de l’Estat, els partits

o els governs autonòmics o municipals, i han passat a ser un
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dret de la societat que s’ha d’exercir mitjançant l’acció

ciutadana.

És, per tant, imprescindible posar més mitjans en tot allò

que afecta la lluita contra el frau i la corrupció, establir

mecanismes de control i fer-los aplicables a tot el sector públic

de les Illes Balears.

II

Els governants de les diferents institucions han d’assegurar

un alt nivell de bones pràctiques i tractar d’impedir, amb tots

els mitjans al seu abast, les que no ho són, mitjançant

polítiques, mesures i infraestructures que garanteixin la

integritat en l’acció i les iniciatives públiques. 

Els gestors públics han d’ajustar les seves actuacions al

compliment de la legalitat vigent; han de promoure i respectar

els drets humans i les llibertats dels ciutadans i de les

ciutadanes; han d’evitar tota actuació que pugui produir

discriminació per raó de naixença, raça, sexe, religió, opinió o

qualsevol altra condició o circumstància personal o social, i han

de vetlar per l’interès general evitant el conflicte d’interessos.

No han d’acceptar cap tracte de favor o situació que impliqui

privilegi o avantatge injustificat.

Les activitats públiques rellevants dels governants i gestors

públics han de ser transparents; aquests han d’administrar els

recursos públics amb austeritat i evitar actuacions que puguin

menyscabar la dignitat amb la qual s’ha d’exercir el càrrec

públic.

Per això, aquesta Llei s’inspira en els principis que

informen l’actuació dels governants i dels gestors públics de les

Illes Balears.

L’efectivitat de l’aplicació dels principis informadors

d’aquesta Llei no pot obviar l’establiment de mecanismes de

control, que es concreten en la creació d’una institució

específicament adreçada a preservar els principis que informen

l’actuació dels governants i dels gestors públics de les Illes

Balears.

Per això, es crea l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de

les Illes Balears i se la dota de les eines necessàries per reforçar

l’autocontrol i assegurar les bones pràctiques en

l’Administració pública i en el sector públic que s’hi relaciona.

Entre les funcions de l’Oficina destaca la tasca

investigadora que se li encomana, atès que la persecució i la

investigació dels casos de corrupció han passat a ser un dret de

la societat que s’ha d’exercir mitjançant l’acció ciutadana. La

tasca d’investigació és una de les eines més importants de la

lluita contra el frau i la corrupció, i, en l’àmbit territorial de les

Illes Balears, l’Oficina té com a objectiu prevenir i investigar

possibles casos d’ús o de destinació fraudulents de fons públics

o qualsevol aprofitament ilAlícit, derivat de conductes que

comportin conflicte d’interessos o l’ús particular

d’informacions derivades de les funcions pròpies del personal

al servei del sector públic. Aquesta Oficina pretén ser l’eina

que ho possibiliti.

Així, l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes

Balears té com a finalitats principals fomentar els valors i els

principis d’ètica pública i d’integritat; dur a terme el seguiment

de les obligacions que estableixen aquesta i altres lleis, i

prevenir i investigar activitats que resultin contràries a això.

Cal assenyalar que els organismes de control que hi ha a les

Illes Balears s’han evidenciat necessaris però insuficients pel

que fa a la lluita contra la corrupció. 

Per tant, cal crear un organisme nou i específic, coordinat

adequadament amb els ens de control existents, per evitar

disfuncions i per establir patrons d’actuació conjunta,

intercanviar informació i compartir experiències, la qual cosa

necessàriament ha de dur a millorar els resultats de les

polítiques públiques i a assolir el màxim grau de transparència.

La creació d’aquesta Oficina compleix allò que disposa

l’article 6 de la Convenció de les Nacions Unides contra la

corrupció, aprovada a Nova York el 31 d’octubre de 2003, pel

fet que garanteix l’existència d’un òrgan especialitzat i

independent encarregat de prevenir la corrupció. 

L’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

s’adscriu al Parlament, la qual cosa la legitima i en garanteix la

independència i autonomia, per tal de complir amb equanimitat

i eficàcia les funcions encomanades. 

Correspon al Parlament el control de l’actuació de l’Oficina

i el nomenament i el cessament del director o directora, d’acord

amb el que estableix aquesta Llei. 

En la seva regulació, atenent els referents institucionals

europeus, s’ha optat per un model més avançat pel que fa a

l’autonomia en l’actuació de l’Oficina, amb la dotació, alhora,

de funcions preventives en l’àmbit de la prospecció i de

l’avaluació d’àrees de risc. 

És necessari que els poders públics de les Illes Balears

estableixin mecanismes d’informació a la societat, de control

intern de les seves organitzacions i d’avaluació i gestió de riscs

en matèria de lluita contra la corrupció. Aquestes funcions són

complementàries però també importants, atès que l’Oficina pot

instar un procés judicial i actuar com a institució adreçada a

constatar eventuals irregularitats i desviacions del poder o com

a denunciant qualificat, d’acord amb les seves funcions i

potestats. 

Des del vessant preventiu, es potencia el paper de la societat

civil i s’atorga a l’Oficina la funció d’impulsar iniciatives

destinades a fomentar la consciència i la participació ciutadanes

a favor de la transparència i l’ètica en l’actuació pública,

vertebrant un nou eix de control que pugui derivar en entitats

de caràcter civil com, per exemple, observatoris ciutadans de

lluita contra el frau o la corrupció. 

L’àmbit d’actuació de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears comprèn el sector públic de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dels consells

insulars, de la resta d’ens locals i d’altres òrgans estatutaris i

ens públics, en el marc de les competències que estableix

l’Estatut d’autonomia de les Illes Balears, sempre respectant el

principi d’autonomia que en cada cas correspongui. 
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El compliment de les funcions de l’Oficina s’entén sens

perjudici de les encomanades a altres òrgans, els quals

complementa actuant en diferents estadis operatius, com ara la

Intervenció General i institucions com el Síndic de Greuges o

la Sindicatura de Comptes i els equivalents insulars i

municipals, i amb exempció de les que corresponen, de manera

exclusiva, a l’autoritat judicial i al ministeri fiscal. 

Finalment, s’han establert els principis que informen el

procediment d’actuació de l’Oficina en matèria d’investigació

i inspecció, que han de ser objecte del desenvolupament

normatiu. L’actuació de l’Oficina ha de respectar sempre els

drets i les garanties dels ciutadans i el principi de

proporcionalitat.

III

Aquesta Llei es desenvolupa en un títol preliminar i dos

títols més, vint-i-sis articles, una disposició addicional, una

disposició derogatòria i quatre disposicions finals.

El títol preliminar, «Disposicions generals», que està format

per tres articles, recull l’objecte, l’àmbit d’aplicació i els

principis generals.

El títol I estableix la creació de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears amb la finalitat de fomentar els

valors i els principis que informen aquesta Llei i de dur a terme

el seguiment de les obligacions que estableixen aquesta i altres

lleis, així com prevenir i investigar activitats que resultin

contràries a això.

Per garantir-ne la independència i l’autonomia funcional,

l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

s’adscriu al Parlament de les Illes Balears.

El títol II regula les obligacions dels càrrecs públics en

relació amb la informació sobre retribucions i declaracions

patrimonials.

TÍTOL PRELIMINAR

DISPOSICIONS GENERALS

Article 1

Objecte 

L’objecte d’aquesta Llei és crear i regular l’Oficina de

Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, que s’adscriu al

Parlament de les Illes Balears i que actua amb independència

de les administracions públiques en l’exercici de les seves

funcions.

Article 2

Àmbit subjectiu i objectiu d’aplicació 

1. Aquesta Llei és aplicable a:

 

a) El Govern de les Illes Balears, l’Administració de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els ens del sector

públic instrumental, integrat pels organismes autònoms, les

entitats públiques empresarials, les societats mercantils

públiques, les fundacions del sector públic i els consorcis que

estiguin sota la dependència de l’Administració de la

Comunitat Autònoma o que hi estiguin vinculats. 

b) Els consells insulars i els ens que en depenen o s’hi

vinculen. 

c) Els municipis i altres ens de l’Administració local de les

Illes Balears, i també els ens que en depenen o s’hi vinculen. 

d) El Parlament de les Illes Balears. 

e) La Sindicatura de Comptes, el Consell Consultiu, el

Consell Econòmic i Social, l’Agència Tributària de les Illes

Balears i, en general, tots els òrgans estatutaris i les entitats

públiques de les Illes Balears.

f) La Universitat de les Illes Balears. 

2. En conseqüència, entren en l’àmbit d’aplicació de la Llei les

activitats que, susceptibles de generar frau, corrupció o una

situació d’ilAlegalitat que afecti els interessos generals, duguin

a terme els càrrecs públics següents: 

a) Els membres del Govern de les Illes Balears, la resta

d’alts càrrecs i el personal eventual de l’Administració

autonòmica, sigui quina sigui la seva denominació. 

b) Les persones titulars dels òrgans directius dels ens que

formen el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears. 

c) Els membres dels òrgans de govern, els càrrecs electes,

altres alts càrrecs i el personal eventual dels consells insulars i

de la resta d’entitats locals de les Illes Balears, sigui quina sigui

la seva denominació. 

d) Els diputats i diputades del Parlament de les Illes

Balears. 

e) Els càrrecs públics de qualsevol dels òrgans estatutaris i

legals. 

f) Les persones titulars dels òrgans directius de la

Universitat de les Illes Balears. 

g) Les persones titulars dels òrgans directius de qualsevol

entitat o organisme, de dret públic o privat, dependent de

qualsevol d’aquests òrgans o que hi estigui vinculat, en tots els

aspectes en què aquesta Llei ho determini expressament. 

3. L’actuació de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció,

addicionalment, en la mesura que calgui per complir les seves

funcions, pot incloure les activitats de persones físiques i

jurídiques, públiques o privades, que, independentment de la

seva forma jurídica, siguin perceptores de subvencions

públiques, a l’efecte de comprovar la destinació i l’ús de

subvencions; gestionin fons públics; prestin serveis públics i els

gestionin mitjançant qualsevol de les modalitats de gestió de

serveis públics previstes en dret, o exerceixin potestats

administratives, en relació amb la gestió comptable, econòmica

i financera del servei o l’obra i amb les altres obligacions que

derivin del contracte o de la llei. 
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Article 3

Principis generals

Aquesta Llei s’inspira en els principis següents:

a) Principis d’integritat, objectivitat, neutralitat,

imparcialitat, confidencialitat i dedicació al servei públic.

b) Principis de legalitat, eficàcia, eficiència i economia en

el compliment dels objectius i finalitats públics.

c) Principi de responsabilitat i rendició de comptes.

TÍTOL I

OFICINA DE LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ DE

LES ILLES BALEARS

Capítol I

Disposicions generals

Article 4

Naturalesa i finalitats

1. Amb la finalitat de fomentar els valors i els principis que

informen aquesta Llei, i de fer el seguiment de les obligacions

que estableix la legalitat vigent, així com de prevenir i

investigar activitats que resultin contràries a això, es crea

l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears,

adscrita al Parlament de les Illes Balears.

2. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció exerceix les seves

funcions amb independència plena i autonomia funcional,

sotmesa a aquesta Llei i a la resta de l’ordenament jurídic.

Article 5

Funcions

L’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

té les funcions següents:

a) En relació amb l’ètica pública:

1r. Fomentar els valors i els principis d’ètica pública, de

transparència i d’integritat, i vetlar perquè es compleixin,

amb una incidència especial en la gestió de serveis públics,

de contractacions, de convenis i d’ajuts i subvencions.

2n. Estudiar, promoure i impulsar l’aplicació de bones

pràctiques en relació amb la transparència en la gestió

pública i amb la prevenció i la lluita contra la corrupció.

3r. ColAlaborar, a solAlicitud de l’òrgan o la institució

competents, en la formació del personal en tot allò a què fa

referència aquesta Llei.

4t. Fer assessorament i formular propostes i recomanacions

al Parlament, al Govern de les Illes Balears i als òrgans de

govern dels consells insulars, dels municipis i de la resta de

les administracions públiques de l’àmbit territorial de les

Illes Balears i dels ens que en depenen o s’hi vinculen, amb

l’objectiu d’adoptar mesures per assolir més transparència

en la gestió del sector públic i de prevenció i lluita contra la

corrupció.

5è. Establir relacions de colAlaboració i d’elaboració de

propostes d’actuació amb organismes de l’Estat, de les

comunitats autònomes o de la Unió Europea, amb funcions

similars.

b) En relació amb la integritat:

1r. Gestionar el Registre de declaracions patrimonials i

d’activitats en els termes que regula aquesta Llei. A aquest

efecte, és l’encarregada de requerir a les persones de qui

s’hagi disposat el nomenament o el cessament en un càrrec

públic que compleixin les obligacions previstes en aquesta

Llei; també és la responsable de la custòdia, la seguretat i

la indemnitat de les dades i els documents que figurin en

aquest Registre, a més de la publicació de la informació

d’acord amb aquesta Llei, la normativa que regula la

publicitat activa i la protecció de dades.

2n. Comprovar i investigar la justificació de les variacions

en forma d’increment del patrimoni dels càrrecs públics. A

aquest efecte, l’Oficina ha d’actuar per iniciativa pròpia,

justificada amb un informe motivat.

3r. Vetlar pel compliment del règim d’incompatibilitats dels

càrrecs públics.

4t. Dirimir els casos de conflictes d’interessos.

c) En relació amb la prevenció, la investigació i la lluita

contra la corrupció:

1r. Dur a terme estudis i anàlisis de riscs previs en activitats

relacionades amb els contractes, els ajuts o les subvencions

públics, inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei, que

permetin fer la inspecció o el seguiment de la dita activitat,

o com a suport als serveis d’auditoria o intervenció de la

Comunitat Autònoma.

2n. Promoure i impulsar mesures en matèria de lluita contra

la corrupció i contra qualsevol activitat ilAlegal o contrària

als interessos generals o a la deguda gestió dels fons

públics, inclosa la comunicació a l’autoritat judicial o al

ministeri fiscal del resultat de les investigacions, quan sigui

procedent.

3r. Prevenir i alertar en relació amb conductes del personal

i dels càrrecs públics que comportin conflicte d’interessos,

que consisteixin en l’ús o abús, en benefici privat,

d’informacions que tenguin per raó de les seves funcions,

o que tenguin o puguin tenir com a resultat la destinació o

l’ús irregulars de fons públics o de qualsevol altre

aprofitament contrari a l’ordenament jurídic.

4t. Investigar o inspeccionar possibles casos d’ús o

destinació irregulars de fons públics, i també les conductes

oposades a la integritat o contràries als principis

d’objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.

5è. Elaborar els dictàmens solAlicitats per comissions

d’investigació sobre assumptes en relació amb els quals hi

hagi indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o

d’un ús ilAlegítim i en benefici privat de la condició pública

d’un càrrec. A l’efecte del que estableix aquesta disposició,

el director o directora de l’Oficina ha d’informar d’ofici els

òrgans competents perquè exerceixin les iniciatives que els

corresponguin.

Article 6

Delimitació de les funcions

1. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

actua en tot cas en colAlaboració, i amb el respecte a les

funcions que els corresponen, amb altres òrgans estatutaris i

entitats públiques de les Illes Balears que exerceixen

competències de control i supervisió de l’actuació del Govern,

de les administracions públiques i de la resta d’ens del sector
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públic. El reglament de funcionament i de règim intern de

l’Oficina ha de regular el procediment específic d’actuació en

els casos d’exercici de funcions concurrents amb altres òrgans.

2. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció no té competències

en les funcions i matèries que corresponen a l’autoritat judicial,

al ministeri fiscal i a la policia judicial, ni pot investigar els

mateixos fets que siguin objecte de les seves investigacions. En

el supòsit que l’autoritat judicial o el ministeri fiscal iniciïn un

procediment per determinar la rellevància penal d’uns fets que

constitueixin alhora l’objecte d’actuacions d’investigació de

l’Oficina, aquesta ha d’interrompre tot seguit les dites

actuacions i aportar immediatament tota la informació de què

disposi, a més de proporcionar el suport necessari constituint-se

com a òrgan de suport i colAlaboració amb l’autoritat judicial i

el ministeri fiscal, especialment en les tasques d’anàlisi i

investigació.

3. Quan les investigacions de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció afectin el Parlament de les Illes Balears, els ens

estatutaris, les administracions insulars i locals, la Universitat

de les Illes Balears i, en general, els ens que gaudeixen

d’autonomia reconeguda constitucionalment o estatutàriament,

s’han de dur a terme de manera que es garanteixi el degut

respecte a la seva autonomia.

Capítol II

Organització i règim de funcionament

Secció 1a

Organització i règim jurídic

Article 7

Organització i règim jurídic

1. L’organització, el règim jurídic i el funcionament de

l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears

s’han de regular mitjançant un reglament de règim interior,

l’aprovació del qual correspondrà al Parlament de les Illes

Balears, per mitjà de la comissió corresponent. El reglament i

les seves modificacions s’han de publicar en el Butlletí Oficial

de les Illes Balears.

2. Les persones que exerceixin la seva activitat a l’Oficina de

Lluita contra la Corrupció estan obligades a guardar secret de

tot el que coneguin per raó de la seva funció en els termes

legalment establerts, deure que perdura després que cessin en

l’exercici del càrrec. L’incompliment d’aquest deure de secret

dóna lloc a la responsabilitat que, en cada cas, pertoqui.

3. El personal de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció està

sotmès al mateix règim disciplinari establert per al personal al

servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears, amb les especificitats que fixi el reglament de

funcionament i règim intern de l’Oficina.

Article 8

Deure de colAlaboració

1. Les administracions i els ens públics inclosos en l’àmbit

d’aplicació d’aquesta Llei han d’auxiliar amb celeritat i

diligència l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes

Balears en l’exercici de les funcions que li corresponen i li han

de comunicar, d’una manera immediata, qualsevol informació

de què disposin relativa a fets el coneixement dels quals sigui

competència de l’Oficina.

2. El deure de colAlaboració amb l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció afecta també les persones físiques o jurídiques

privades incloses en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei.

3. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció ha de cooperar amb

les comissions parlamentàries d’investigació en l’elaboració de

dictàmens sobre assumptes en relació amb els quals hi hagi

indicis d’ús o destinació irregulars de fons públics o d’ús

ilAlegítim i en benefici privat de la condició pública d’un càrrec,

sempre que sigui requerida.

4. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció ha de cooperar amb

l’Administració General de l’Estat, a la qual pot demanar, en

els termes i les condicions establerts per l’ordenament jurídic,

les dades i els antecedents quan li calguin per complir les

funcions i les potestats que aquesta Llei li atorga en l’àmbit de

les Illes Balears i dins el marc de les competències establertes

per l’Estatut d’autonomia i la resta de l’ordenament jurídic. 

5. El personal al servei de les entitats públiques de les Illes

Balears, els càrrecs públics i els particulars inclosos en l’àmbit

d’actuació de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció que

impedeixin o dificultin l’exercici de les funcions d’aquesta

Oficina o que es neguin a facilitar-li els informes, els

documents o els expedients que els siguin requerits incorren en

les responsabilitats que la legislació vigent estableix.

6. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció ha de deixar

constància expressa de l’incompliment injustificat o de la

contravenció del deure de colAlaboració i ha de comunicar-lo a

la persona, autoritat o òrgan afectat perquè pugui alAlegar el que

consideri convenient. A més, es pot fer constar aquesta

circumstància en la memòria anual de l’Oficina o en l’informe

extraordinari que s’elevi a la comissió parlamentària

corresponent, si escau. 

Article 9 

Cooperació institucional i societat civil 

1. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears,

per acomplir les tasques que té encomanades i en l’àmbit que

li és propi, pot proporcionar la colAlaboració, l’assistència i

l’intercanvi d’informació amb altres òrgans i institucions de

caràcter públic per mitjà de plans i programes conjunts,

convenis i protocols que fixin els termes de la colAlaboració,

sempre que així ho permetin les respectives normes aplicables

a les institucions intervinents.

 

2. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció s’estableix com una

entitat de cooperació i relació permanent amb l’autoritat

judicial, el ministeri fiscal, el Síndic de Greuges, la Sindicatura

de Comptes, la Intervenció General de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears, els òrgans d’intervenció dels consells

insulars i municipals, i també amb els òrgans que tenen

competències de control, supervisió i protectorat de les

persones jurídiques públiques i privades instrumentals. A

aquest efecte, i dins els supòsits legals, l’Oficina ha d’aportar

tota la informació de què disposi i ha de proporcionar el suport

necessari a la institució o a l’òrgan que dugui a terme la

investigació o la fiscalització corresponent.
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3. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció es relaciona amb les

institucions autonòmiques, estatals, comunitàries i

internacionals que tenen competències o que compleixen

funcions anàlogues.

 

4. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció es relaciona amb el

Parlament per mitjà de la comissió parlamentària que

s’estableixi. Aquesta comissió ha d’exercir el control de

l’actuació de l’Oficina i li correspon també la comprovació dels

requisits exigits al candidat o candidata a director o directora

abans de l’elecció pel Ple del Parlament.

5. L’Oficina es relaciona amb el Govern per mitjà del president

o presidenta o del conseller o consellera que es determini, i

amb la resta d’ens públics per mitjà de l’òrgan unipersonal que

els representi; tot això, sens perjudici que, en l’exercici de les

seves funcions, pot adreçar comunicacions i solAlicituds

directament als òrgans superiors i directius d’aquests ens. 

6. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció pot adoptar

iniciatives destinades a fomentar la consciència i la participació

ciutadanes a favor de la transparència i l’ètica del sector públic

i impulsar dins el sector privat l’establiment de mecanismes

d’autoregulació a fi d’evitar pràctiques irregulars, amb una

incidència especial en les empreses licitadores i adjudicatàries

de contractes o beneficiàries de subvencions i ajuts públics.

Secció 2a

Règim de funcionament

Article 10

Potestats d’investigació i inspecció

1. En l’exercici de les funcions d’investigació i inspecció,

l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears pot

accedir a qualsevol informació que es trobi en poder dels

òrgans, els organismes públics o les persones físiques o

jurídiques, públiques o privades, inclosos en el seu àmbit

d’actuació. En el cas dels particulars, les potestats d’inspecció

s’han de limitar a les activitats relacionades amb els contractes,

els ajuts o les subvencions públiques atorgades. En tot cas,

l’accés a la informació ha d’estar justificat, s’ha de motivar la

relació amb l’activitat investigada i se n’ha de deixar

constància en l’expedient

2. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció o, per delegació expressa, el director adjunt o

directora adjunta o un funcionari o funcionària de l’Oficina que

tengui atribuïdes funcions d’investigació i inspecció poden:

a) Personar-se en qualsevol oficina o dependència de

l’Administració o centre afecte a un servei públic per solAlicitar

informació, fer comprovacions in situ i examinar els

documents, els expedients, els llibres, els registres, la

comptabilitat i les bases de dades, sigui quin sigui el suport en

què estiguin enregistrats, i també els equips físics i logístics

utilitzats, acreditant la condició d’autoritat o agent de l’Oficina.

b) Fer les entrevistes personals que s’estimin convenients,

tant a la dependència administrativa corresponent com a la seu

de l’Oficina. Les persones entrevistades que tenguin o que es

pugui deduir que tenen algun tipus de responsabilitat, poden

anar acompanyades i ser assistides per la persona que designin.

Així mateix, tenen els drets i les garanties que estableix la

legislació vigent, inclosos els drets a guardar silenci i a

l’assistència lletrada.

c) Accedir, si així ho permet la legislació vigent, a la

informació de comptes bancaris en què s’hagin pogut fer

pagaments o disposicions de fons relacionats amb procediments

d’adjudicació de contractes públics o d’atorgament d’ajudes o

subvencions públiques, per mitjà del requeriment oportú.

d) Determinar, a l’efecte de garantir la indemnitat de les

dades que es puguin recollir, que es facin còpies autèntiques

dels documents obtinguts, sigui quin sigui el suport en què es

trobin emmagatzemades.

Article 11

Confidencialitat de les investigacions i protecció de dades

1. Les actuacions de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de

les Illes Balears s’han de dur a terme assegurant en tot cas la

reserva màxima per evitar perjudicis a la persona o a l’entitat

investigades i com a salvaguarda de l’eficàcia del procediment

jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar en

conseqüència.

2. Els membres de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció, per

garantir la confidencialitat de les investigacions, estan subjectes

al deure de secret, que perdura també després que cessin en el

càrrec. L’incompliment d’aquest deure dóna lloc a l’obertura

d’una investigació interna i a la incoació, si escau, de

l’expedient disciplinari pertinent, del qual el director o

directora de l’Oficina ha de donar compte a la comissió

parlamentària corresponent en el termini d’un mes. Les normes

d’actuació i de règim interior de l’Oficina han d’establir

mesures preventives i disciplinàries per assegurar el

compliment del deure de secret.

3. Les dades obtingudes per l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears, com a conseqüència de les

potestats d’investigació i inspecció que aquesta Llei li

atribueix, especialment les de caràcter personal, tenen la

protecció de confidencialitat establerta per la legislació vigent.

4. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció no pot divulgar les

dades ni posar-les en coneixement d’altres persones o

institucions que no siguin les que, d’acord amb les disposicions

vigents, poden conèixer-les per raó de les seves funcions, i

tampoc no pot utilitzar aquestes dades amb finalitats diferents

de les de la lluita contra la corrupció i contra qualsevol altra

activitat ilAlegal connexa. 

5. Les obligacions de secret i de reserva màxima són

especialment exigibles en els casos de dades protegides per

secrets comercials, industrials i empresarials, i en els supòsits

de licitacions i altres procediments contractuals en què la

confidencialitat és susceptible de proporcionar al titular

avantatges competitius. En aquests supòsits, la informació que

solAliciti l’Oficina ha de ser la necessària per dur a terme la

funció investigadora i inspectora i el tractament de la

informació ha de garantir que no es causa cap perjudici que

limiti la competitivitat ni comprometi la protecció eficaç contra

la competència deslleial.
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Article 12

Garanties procedimentals 

1. El reglament de funcionament i de règim intern de l’Oficina

ha de regular el procediment per dur a terme les funcions

inspectores i investigadores de manera que es garanteixin els

drets a la defensa i a la presumpció d’innocència de les

persones investigades i respectant en tot cas el que disposa

aquest article. 

2. Quan l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de les Illes

Balears determini la possibilitat de la implicació individual en

un fet que és objecte d’investigació n’ha d’informar

immediatament la persona afectada i li ha de donar tràmit

d’audiència.

3. En els casos en què s’exigeixi el manteniment d’un secret

absolut en benefici de la inspecció, aquesta comunicació i el

tràmit d’audiència es poden diferir. En cap cas, l’Oficina de

Lluita contra la Corrupció no pot formular o emetre

conclusions personalitzades ni fer referències nominals en els

seus informes i exposicions raonades si la persona afectada no

ha tingut prèviament la possibilitat real de conèixer els fets, de

manera que pugui fer alAlegacions i aportar els documents que

consideri oportuns, els quals s’han d’incorporar a l’expedient.

4. Si les investigacions de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció afecten personalment alts càrrecs, funcionaris,

directius o empleats públics o privats, se n’ha d’informar la

persona responsable de la institució, de l’òrgan o de l’ens de

qui depenen o en què presten serveis, llevat dels casos que

exigeixen el manteniment d’un secret absolut en benefici de la

investigació, en els quals aquesta comunicació s’ha de diferir.

Article 13

Memòria anual

1. Dins els tres primers mesos de cada anualitat, l’Oficina de

Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears ha d’elaborar una

memòria anual descriptiva del conjunt d’actuacions

desenvolupades durant l’any anterior, en la qual s’ha de recollir

una anàlisi global de les conclusions derivades de l’actuació

investigadora i inspectora, i la proposta de mesures que es

considerin apropiades, així com la referència a les mesures o

actuacions adoptades pels òrgans competents.

No s’hi han d’incloure les dades personals que permetin la

identificació de les persones afectades tret que aquestes siguin

públiques com a conseqüència d’una sentència ferma. En tot

cas, hi han de constar el nombre i el tipus d’actuacions

empreses, amb la indicació expressa dels expedients iniciats, la

dedicació, el temps i els recursos utilitzats, els resultats de les

investigacions practicades i l’especificació de les

recomanacions i els requeriments cursats a les administracions

i ens públics, i també les seves alAlegacions.

La memòria ha de contenir, també, els expedients tramitats

que hagin estat tramesos a l’autoritat judicial o al ministeri

fiscal, les variacions corresponents a la gestió del personal

propi i la liquidació del pressupost de l’Oficina de Lluita contra

la Corrupció de l’exercici anterior.

2. La memòria anual s’ha de trametre a la Mesa del Parlament,

per tal que la traslladi a la comissió corresponent, la qual, en els

termes que prevegi el Reglament del Parlament i amb la

compareixença prèvia del director o directora de l’Oficina de

Lluita contra la Corrupció, pot adoptar les resolucions que

consideri oportunes.

Secció 3a

Tramitació del procediment

Article 14

Inici d’actuacions

1. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears inicia d’ofici les actuacions en

els casos següents:

a) Per iniciativa pròpia, quan tengui coneixement de fets o

conductes que requereixin ser investigats, inspeccionats o dels

quals es faci un seguiment, amb la determinació prèvia de la

versemblança; també quan, una vegada feta una anàlisi de risc

prèvia, els indicadors de risc aconsellin la inspecció o el

seguiment de les activitats esmenades.

b) Per iniciativa del Parlament de les Illes Balears, a

solAlicitud de la comissió parlamentària corresponent o del

president o presidenta, com a conseqüència de la creació d’una

comissió d’investigació.

2. La durada de les actuacions d’investigació de l’Oficina de

Lluita contra la Corrupció no pot excedir el termini de sis

mesos comptadors a partir de l’acord d’iniciació, llevat que les

circumstàncies o la complexitat del cas facin indispensable

acordar-ne una pròrroga. En aquest cas, el director o directora

de l’Oficina ha de justificar davant la comissió parlamentària

corresponent la pròrroga del termini, per un període màxim de

tres mesos.

3. Qualsevol persona pot adreçar-se a l’Oficina de Lluita contra

la Corrupció per comunicar presumptes actes de corrupció,

pràctiques fraudulentes o conductes ilAlegals que afectin els

interessos generals o la gestió dels fons públics. En aquest cas,

s’ha d’acusar recepció de l’escrit o de la comunicació rebuts.

La persona informant pot solAlicitar que es guardi la

confidencialitat sobre la seva identitat i el personal de l’Oficina

està obligat a mantenir-la, excepte en el cas que rebi un

requeriment judicial.

4. Les autoritats, els empleats públics i tots els que compleixen

funcions públiques o treballen en entitats o organismes públics

han de comunicar immediatament a l’Oficina de Lluita contra

la Corrupció els fets que detectin i puguin ser considerats

constitutius de corrupció o conductes fraudulentes o ilAlegals

contraris als interessos generals, sens perjudici de les altres

obligacions de comunicació que estableix la legislació

processal penal. També en aquest cas, la persona informant pot

solAlicitar que es guardi la confidencialitat sobre la seva

identitat i el personal de l’Oficina està obligat a mantenir-la,

excepte en el supòsit que rebi un requeriment judicial.
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Article 15

Mesures cautelars 

Durant la tramitació dels procediments sancionadors i

disciplinaris, el director o directora de l’Oficina de Lluita

contra la Corrupció de les Illes Balears pot solAlicitar

raonadament a l’òrgan competent que adopti les mesures

cautelars oportunes, si l’eficàcia i el resultat de les

investigacions en curs o l’interès públic així ho exigeixen.

L’òrgan competent, si ho creu convenient, pot acordar i

mantenir aquestes mesures fins que el director o directora de

l’Oficina de Lluita contra la Corrupció comuniqui el resultat de

les seves actuacions.

Article 16

Conclusió de les actuacions

1. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears ha d’emetre un informe raonat

sobre les conclusions de les investigacions, que ha de trametre

a l’òrgan que en cada cas correspongui, el qual, posteriorment

i en un termini de trenta dies, ha d’informar el director o

directora de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció sobre les

mesures adoptades o, si escau, els motius que l’impedeixen

actuar d’acord amb les recomanacions i els recordatoris

formulats.

2. Si en el curs de les actuacions empreses per l’Oficina de

Lluita contra la Corrupció s’observen indicis que s’han comès

infraccions disciplinàries o han tingut lloc conductes o fets

presumiblement delictius, el director o directora de l’Oficina ho

ha de comunicar a l’òrgan que en cada cas correspongui i

també, de manera immediata, al ministeri fiscal o a l’autoritat

judicial en cas d’indici de delicte.

3. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció pot adreçar

recomanacions raonades a les administracions i entitats

públiques en què suggereixi la modificació, l’anulAlació o la

incorporació de criteris amb la finalitat d’evitar les disfuncions

o les pràctiques administratives susceptibles de millora, en els

supòsits i les àrees de risc de conductes irregulars detectades.

4. Si la rellevància social o la importància dels fets que han

motivat l’actuació de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció ho

requereixen, el director o directora de l’Oficina pot presentar

a la comissió parlamentària corresponent, a iniciativa pròpia o

per resolució del Parlament, l’informe o els informes

extraordinaris que corresponguin.

Capítol III

Òrgans de direcció i règim del personal

Article 17

Estatut personal del director o directora

1. Al capdavant de l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de

les Illes Balears hi ha un director o directora, que exerceix el

càrrec amb plena independència i inamovibilitat, no rep

instruccions de cap autoritat en l’exercici de les seves funcions

i actua sotmès o sotmesa a la llei i al dret.

2. El director o directora té la condició d’autoritat pública i està

sotmès o sotmesa al règim d’incompatibilitats que preveu

aquesta Llei. Ha de tenir dedicació exclusiva a aquesta funció

i, si escau, quedarà en la situació administrativa de serveis

especials en l’Administració d’origen.

3. No pot estar afiliat o afiliada a cap partit polític, sindicat ni

associació empresarial.

4. El mandat del director o directora és de cinc anys i no pot ser

reelegit o reelegida.

Article 18

Incompatibilitats

1. La condició de director o directora de l’Oficina de Lluita

contra la Corrupció de les Illes Balears és incompatible amb:

a) Qualsevol mandat representatiu en l’àmbit estatal,

autonòmic, insular i local.

b) La condició de membre del Consell Consultiu, del

Tribunal Constitucional, del Síndic de Greuges i de la

Sindicatura de Comptes o qualsevol càrrec designat pel

Parlament de les Illes Balears, el Congrés dels Diputats o el

Senat de l’Estat.

c) Qualsevol càrrec polític o funció administrativa de

l’Estat, de les comunitats autònomes, dels ens insulars o locals

i dels ens que hi estan vinculats o en depenen, i també dels

organismes o institucions comunitaris o internacionals.

d) L’exercici de qualsevol activitat professional, mercantil

o laboral.

e) L’exercici en actiu de les carreres judicial i fiscal.

f) Qualsevol càrrec directiu o d’assessorament en

associacions, fundacions i altres entitats sense ànim de lucre.

Al director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció li és aplicable el règim d’incompatibilitats que

estableix la Llei 2/1996, de 19 de novembre,

d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

2. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció, en una situació d’incompatibilitat que l’afecti, ha de

cessar en l’activitat incompatible dins el mes següent al

nomenament i abans de prendre possessió. Si no ho fa, s’entén

que no accepta el nomenament.

3. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció, en el cas d’incompatibilitat sobrevinguda, s’entén

que opta per l’activitat incompatible des de la data en què

s’hagi produït.

Article 19

Selecció, designació i nomenament del director o directora

1. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears és elegit pel Parlament de les

Illes Balears mitjançant votació per majoria de tres cinquenes

parts dels seus membres, entre persones de competència
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reconeguda que compleixin les condicions d’idoneïtat,

honorabilitat i independència necessàries per exercir el càrrec

i que estiguin en possessió d’una titulació universitària idònia

per a les funcions atribuïdes o que pertanyin a un cos

funcionarial adscrit al subgrup de titulació A1 i tenguin més de

deu anys d’experiència professional acreditada.

2. Si no obté la majoria requerida, s’ha de sotmetre a una

segona votació, en la mateixa sessió del Ple, en què requereix

el vot favorable de la majoria absoluta dels membres de la

cambra per ser elegit o elegida.

3. Els grups parlamentaris poden proposar a la Mesa del

Parlament les candidatures a director o directora de l’Oficina

de Lluita contra la Corrupció i, una vegada comprovat el

compliment dels requisits i de les condicions, la presidència del

Parlament ha de proposar a la cambra la designació de la

persona proposada que compti amb més suport.

4. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció és nomenat o nomenada pel president o presidenta

del Parlament i ha de prendre possessió del càrrec en el termini

d’un mes des de la data de la publicació del nomenament en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears.

5. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció està subjecte a avaluació de l’acompliment d’acord

amb els criteris d’eficàcia i eficiència, responsabilitat per la

seva gestió i control de resultats en relació amb els objectius

que li hagin estat fixats.

Article 20

Cessament

1. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears cessa per alguna de les causes

següents:

a) Renúncia. 

b) Extinció del mandat en expirar-ne el termini.

c) Incompatibilitat sobrevinguda, amb dret de tràmit

d’audiència.

d) Incapacitat declarada per decisió judicial ferma.

e) Inhabilitació per a l’exercici dels drets polítics declarada

per decisió judicial ferma.

f) Investigació amb adopció de mesures cautelars, obertura

de judici oral o condemna mitjançant sentència ferma a causa

de delicte. 

g) Negligència notòria i greu en el compliment de les

obligacions i els deures del càrrec, acreditada mitjançant el

procés d’avaluació de l’acompliment.

2. En el cas que la causa sigui la determinada per la lletra g de

l’apartat anterior, el cessament del director o directora ha de ser

proposat per la comissió parlamentària corresponent, a la qual

el director o directora té dret d’assistir i fer ús de la paraula, i

ho ha d’acordar el Ple del Parlament per majoria de tres

cinquenes parts. Si no s’aconsegueix la majoria requerida, s’ha

de fer una segona votació, en la mateixa sessió plenària, en la

qual és suficient el vot favorable de la majoria absoluta dels

membres de la cambra. En tots els altres casos, el cessament és

resolt pel president o presidenta del Parlament. 

3. Un cop produït el cessament del director o directora de

l’Oficina de Lluita contra la Corrupció, s’inicia el procediment

per elegir el nou director o directora. En el cas que s’esdevingui

la causa determinada per la lletra b de l’apartat primer, el

director o directora ha de continuar exercint en funcions el seu

càrrec fins a la presa de possessió del nou director o directora.

En els altres supòsits ha d’exercir les funcions el director adjunt

o directora adjunta o el funcionari o funcionària designat en

substitució, fins a la presa de possessió del nou director o

directora.

4. El director adjunt o directora adjunta, si n’hi ha, cessa

automàticament en el moment de la presa de possessió del

càrrec del nou director o directora, tret que aquest decideixi la

continuïtat en el càrrec, de manera indefinida o per un període

temporal determinat.

Article 21 

El director adjunt o directora adjunta

1. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears, amb la conformitat prèvia de la

comissió parlamentària corresponent, pot decidir la necessitat

d’ocupar el càrrec de director adjunt o directora adjunta amb

persones que pertanyin a un cos funcionarial de qualsevol

administració pública adscrit al subgrup de titulació A1 i

tenguin més de deu anys d’experiència professional acreditada,

a qui són aplicables les condicions d’elegibilitat i les

incompatibilitats corresponents al director o directora. La

selecció ha d’atendre els principis de mèrit i capacitat i els

criteris d’idoneïtat i s’ha de dur a terme mitjançant un

procediment que garanteixi la publicitat i la concurrència.

2. Correspon al director adjunt o directora adjunta colAlaborar

amb el director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció en les tasques que aquest li encomani, substituir-lo

en cas d’absència o incapacitat temporal i assumir les funcions

que d’acord amb la llei li delegui.

3. El director adjunt o directora adjunta assumeix interinament

les funcions del director o directora de l’Oficina de Lluita

contra la Corrupció en els supòsits que estableix l’article

anterior.

4. Si no s’ocupa el càrrec de director adjunt o directora adjunta,

n’exercirà les funcions un funcionari o funcionària de l’Oficina

de Lluita contra la Corrupció que tengui atribuïdes funcions

d’investigació i inspecció i que sigui designat pel director o

directora.

Article 22

Personal de l’Oficina

1. L’Oficina de Lluita contra la Corrupció ha de disposar del

personal necessari per a l’exercici de les seves funcions. 

2. Els llocs de treball de l’Oficina tenen naturalesa funcionarial

i s’han de proveir pel sistema de concurs de mèrit específic. El

procediment ha de garantir els principis d’igualtat, mèrit,
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capacitat, publicitat i idoneïtat, l’apreciació dels quals

correspon a una comissió de valoració formada d’acord amb els

principis de professionalitat i especialització i paritat dels seus

membres, i d’acord amb les previsions que estableix l’Estatut

bàsic de l’empleat públic. 

3. Correspon a la Direcció de l’Oficina establir les bases i el

sistema de provisió dels llocs de treball, per a la qual cosa pot

comptar amb el suport de l’Escola Balear d’Administració

Pública.

4. L’adjudicació dels llocs de treball correspon a la Direcció de

l’Oficina. 

5. El personal al servei de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció s’ha de regir pel que disposa aquesta Llei i el

reglament de règim interior. En tot allò que no s’hi prevegi, li

és aplicable supletòriament la legislació sobre funció pública

del personal al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes

Balears.

6. A l’inici de cada mandat, la Direcció ha de presentar a la

Mesa del Parlament la relació de llocs de treball del personal,

que ha de ser aprovada per la comissió parlamentària

corresponent, i també qualsevol modificació que es dugui a

terme amb posterioritat.

TÍTOL II

OBLIGACIONS DELS CÀRRECS PÚBLICS

Article 23

Informació sobre retribucions i declaracions patrimonials

1. Els càrrecs públics inclosos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta

Llei tenen l’obligació de formular una declaració patrimonial

que abasti la totalitat dels seus béns, drets, obligacions i

activitats, en els termes que estableix aquesta Llei, i que ha de

quedar sota la responsabilitat de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears, a la qual correspon, també,

donar-hi publicitat a través la pàgina web institucional.

2. La publicitat s’ha d’oferir classificada per administracions o

entitats a les quals pertanyin els càrrecs públics. Cada

administració o entitat ha de fer l’enllaç corresponent per donar

també publicitat en els mateixos termes a través de la pàgina

web institucional. En tot cas, s’han d’ometre les dades relatives

a la localització concreta dels béns immobles i s’ha de garantir

la privacitat i la seguretat dels seus titulars.

Article 24

Registre de declaracions patrimonials i d’activitats 

1. Es crea el Registre de declaracions patrimonials i

d’activitats, adscrit a l’Oficina de Lluita contra la Corrupció de

les Illes Balears, que ha de contenir les declaracions aportades

pels càrrecs públics compresos en l’àmbit d’aplicació d’aquesta

Llei. 

2. Així mateix, s’han d’incorporar al Registre de declaracions

patrimonials i d’activitats les declaracions anuals de l’impost

sobre la renda corresponents a l’any immediatament anterior al

de la presa de possessió. 

3. Les declaracions patrimonials i d’activitats i les declaracions

de renda són públiques. En tot cas, s’hi han d’ometre les dades

referents a la localització concreta dels béns immobles i s’ha de

garantir la privacitat i la seguretat dels titulars.

 

4. El Registre s’ha d’instalAlar en un sistema de gestió

documental que garanteixi la inalterabilitat i la permanència de

les dades.

Article 25

Declaracions patrimonials, de béns, drets, interessos i

activitats

1. Els càrrecs públics compresos en l’àmbit d’aplicació

d’aquesta Llei resten obligats a formular en el Registre de

declaracions i activitats una declaració patrimonial,

comprensiva de la totalitat dels seus béns, drets i obligacions

patrimonials, interessos i activitats.

Voluntàriament, el cònjuge, la parella estable o la persona

amb qui convisquin en anàloga relació d’afectivitat poden

formular aquesta declaració, que serà aportada pel càrrec

públic.

2. La declaració ha de comprendre, com a mínim, el següent:

a) La totalitat dels béns, els drets i les obligacions

patrimonials que posseeixin o dels quals siguin titulars en el

moment de la presa de possessió del càrrec públic i en el

moment del cessament.

b) La totalitat de les activitats que exerceixen per si o

mitjançant substitució o apoderament en el moment de la presa

de possessió del càrrec públic i en el moment del cessament, i

les que hagin exercit durant els dos anys anteriors a la presa de

possessió en el càrrec.

c) Els valors o actius financers negociables.

d) Les participacions societàries.

e) L’objecte social de les societats de qualsevol tipus a les

quals tenguin interessos el càrrec públic, el seu cònjuge, sigui

quin sigui el règim econòmic matrimonial, la parella estable o

la persona que hi convisqui en anàloga relació d’afectivitat, i

els fills dependents i les persones tutelades.

f) Les societats amb participació d’aquelles altres que siguin

objecte de declaració segons la lletra d anterior amb la

referència dels seus respectius objectes socials.

g) Les relacions en matèria de contractació amb qualsevol

administració pública o entitats amb participació, dels membres

de la unitat familiar entesa d’acord amb allò que estableixen les

normes relatives a l’impost sobre la renda de les persones

físiques.

3. La declaració s’ha de fer en el termini improrrogable d’un

mes comptador des de la data de presa de possessió i de

cessament en cada càrrec públic. 
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4. Els càrrecs públics han d’aportar, juntament amb les

declaracions inicials i les del cessament, anualment, una còpia

de la darrera declaració tributària corresponent a l’impost sobre

la renda de les persones físiques i a l’impost sobre el patrimoni

que hagin tingut l’obligació de presentar a l’Administració

tributària. També poden aportar la declaració voluntària del

cònjuge, de la parella estable o de la persona amb qui

convisquin en anàloga relació d’afectivitat, referida a aquests

tributs.

Aquestes declaracions s’han de dipositar en el Registre com

a informació complementària.

5. La declaració anual corresponent a l’impost sobre la renda

de les persones físiques i, si escau, a l’impost sobre el

patrimoni a què fa referència l’apartat anterior s’ha de presentar

en el termini improrrogable d’un mes des de la conclusió dels

terminis legalment establerts per a la presentació corresponent.

6. Els càrrecs públics compresos en l’àmbit d’aplicació

d’aquesta Llei que legalment puguin compatibilitzar la seva

activitat amb el desenvolupament d’activitats privades, per

compte propi o d’altri, han de formular a més una declaració de

les activitats professionals, mercantils o laborals que

exerceixin, i també de les que hagin exercit durant els dos anys

anteriors a la seva presa de possessió en el càrrec, relatives a

persones físiques o jurídiques que subscriguin o hagin subscrit

contractes amb l’Administració autonòmica, insular o local o

en siguin subcontractistes, o rebin o hagin rebut ajudes o

subvencions provinents d’aquestes administracions.

7. La declaració a què es refereix l’apartat anterior s’ha

d’executar en el termini improrrogable del mes següent a la

data de presa de possessió en el càrrec. Aquesta declaració ha

de ser actualitzada amb caràcter anual.

Article 26

Forma de les declaracions patrimonials, de béns, drets,

interessos i activitats

L’Oficina de Lluita Contra la Corrupció de les Illes Balears

ha d’establir el model de declaracions patrimonials de béns,

drets, interessos i activitats.

Disposició addicional única

Supressió i integració de registres

1. Se suprimeixen el Registre d’interessos i activitats i el

Registre de patrimoni dels membres del Govern i dels alts

càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, creats

per l’article 8 de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,

d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts càrrecs

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i adscrits a

l’Oficina d’Avaluació Pública de les Illes Balears per la

disposició addicional primera de la Llei 4/2011, de 31 de març,

de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears.

2. Se suprimeix el Registre de béns i drets patrimonials de

càrrecs públics, creat per la disposició addicional divuitena de

la Llei 25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i

administratives.

3. Els elements dels registres que se suprimeixen s’integren en

el Registre de declaracions patrimonials i d’activitats que

regula aquesta Llei, adscrit a l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears, a la qual correspon gestionar-lo

i controlar-lo.

Disposició transitòria única

El Registre d’interessos i activitats i el Registre de

patrimoni dels membres del Govern i dels alts càrrecs de la

Comunitat Autònoma de les Illes Balears creats per l’article 8

de la Llei 2/1996, de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels

membres del Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, i adscrits a l’Oficina

d’Avaluació Pública de les Illes Balears per la disposició

addicional primera de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona

administració i del bon govern de les Illes Balears, i el Registre

de béns i drets patrimonials de càrrecs públics, creat per la

disposició addicional divuitena de la Llei 25/2006, continuaran

la seva activitat fins que se’n faci efectiva la supressió i

integració que estableix la disposició addicional única

d’aquesta Llei.

Disposició derogatòria única

1. Es deroguen els capítols I i II del títol IV de la Llei 2/1996,

de 19 de novembre, d’incompatibilitats dels membres del

Govern i dels alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears.

2. Es deroga la disposició addicional divuitena de la Llei

25/2006, de 27 de desembre, de mesures tributàries i

administratives.

3. Es deroguen l’apartat 3r de l’article 51.1 i la disposició

addicional primera de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona

administració i del bon govern de les Illes Balears.

4. Queden derogades totes les disposicions de rang igual o

inferior que s’oposin al que estableix aquesta Llei.

Disposició final primera

Modificació de la Llei 2/1996, de 19 de novembre,

d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels alts

càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

1. Es modifica l’article 14 de la Llei 2/1996, de 19 de

novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels

alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que

passa a tenir la redacció següent:

"Article 14

Òrgan de gestió

1. El Consell de Govern o l’òrgan que es designi

reglamentàriament serà l’encarregat de la gestió del règim

d’incompatibilitats establert en aquesta Llei.

Aquest òrgan serà l’encarregat d’examinar i, si escau, de

requerir, a aquells que siguin nomenats o cessats en un

càrrec o lloc de treball dels indicats en l’article 2 d’aquesta

Llei, el compliment de les obligacions derivades d’aquesta

Llei.
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2. Reglamentàriament, es desplegarà el contingut i l’abast

del que disposa aquest article."

2. Es modifica l’article 15 de la Llei 2/1996, de 19 de

novembre, d’incompatibilitats dels membres del Govern i dels

alts càrrecs de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, que

passa a tenir la redacció següent:

"Article 15

Fets constitutius d’infracció

1. Es consideren infraccions molt greus del règim

d’incompatibilitats i de control d’interessos els fets o les

conductes següents:

a) L’incompliment de disposicions en matèria

d’incompatibilitats, quan suposi el manteniment d’una

situació incompatible.

b) La falsedat en les dades i en els documents que

s’hagin de presentar o declarar.

2. Es consideren infraccions greus:

a) L’incompliment dels terminis o altres disposicions de

procediment en matèria d’incompatibilitats, quan no suposi

el manteniment d’una situació d’incompatibilitat.

b) L’omissió o la no aportació de les dades i dels

documents que s’hagin de presentar o declarar d’acord amb

allò que estableix aquesta Llei i que s’hagin requerit a

aquest efecte.

c) La no declaració d’activitats o béns patrimonials en els

registres corresponents en el termini establert quan, requerida

a aquest efecte, no se’n produeixi la rectificació corresponent.

d) L’incompliment del deure d’inhibició o d’abstenció

en els casos en què una norma així ho exigeixi.

3. Es considera falta lleu la no declaració d’activitats o de

béns i drets patrimonials en els corresponents registres, dins

els terminis establerts, quan s’esmeni després del

requeriment a aquest efecte."

Disposició final segona

Modificació de la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona

administració i del bon govern de les Illes Balears

Es modifica l’article 39.1 de la Llei 4/2011, de 31 de març,

de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears,

que passa a tenir la redacció següent:

"Article 39

Informació sobre retribucions i declaracions patrimonials

1. Els membres del Govern i els alts càrrecs tenen

l’obligació de formular una declaració patrimonial que

abasti la totalitat dels seus béns, drets i obligacions, en els

termes que reglamentàriament s’estableixin, i que quedarà

sota la responsabilitat de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció."

Disposició final tercera

Reglament de règim intern i desplegament reglamentari

1. El director o directora de l’Oficina de Lluita contra la

Corrupció de les Illes Balears, en el termini de tres mesos des

del seu nomenament, ha d’elaborar i trametre al Parlament el

projecte de reglament de funcionament i de règim intern de

l’Oficina perquè la comissió parlamentària que correspongui en

dugui a terme la tramitació per a l’aprovació posterior.

2. Es faculta el Govern de les Illes Balears per dictar les

disposicions reglamentàries que siguin necessàries per

desplegar i executar aquesta Llei.

Disposició final quarta

Entrada en vigor

1. Aquesta Llei comença a vigir l’endemà d’haver-se publicat

en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

2. Això no obstant, el títol II de la Llei produeix efectes des que

es faci efectiva la supressió i integració dels registres a què fa

referència la disposició addicional única d’aquesta Llei.

Palma, a 1 d'abril de 2016.

El conseller de Presidència:

Marc Pons i Pons.

La presidenta:

Francesca Lluch Armengol i Socias.

3.8. INTERPEL ALACIONS

Ordre de Publicació

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

dia 13 d'abril de 2016, admet a tràmit les interpelAlacions

següents.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5723/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política del Govern en relació amb el voluntariat.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup

Parlamentari Popular interpelAla el Govern de les Illes Balears,

sobre la política del Govern en relació amb el voluntariat.

Palma, a 6 d'abril de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.
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3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

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

dia 13 d'abril de 2016, admet a tràmit la moció següent.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5944/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a actuacions anunciades per la Conselleria de Salut,

derivada de la InterpelAlació RGE núm. 896/16.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari

Popular presenta, subsegüent a la InterpelAlació RGE núm.

896/16, relativa a actuacions de la Conselleria de Salut, la

moció següent.

1. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

del Govern de les Illes Balears a presentar en un termini de dos

mesos el cronograma de les actuacions anunciades per la

conselleria.

2. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

del Govern de les Illes Balears a presentar la quantificació

individualitzada de les actuacions anunciades per a 2016 amb

indicació de la partida on estan pressupostades.

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

Balears a dotar la Unitat de Psiquiatria Infantojuvenil de l'Àrea

de Salut d'Eivissa i Formentera de dos psiquiatres a jornada

setmanal completa, i d'una Unitat Itinerant d'Atenció a la Salut

Mental Infantojuvenil que, com a mínim, disposi d'un

psiquiatre durant tres dies a la setmana i d'un infermer amb

especialitat en salut mental a temps complet.

4. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

del Govern de les Illes Balears a presentar un estudi de les

necessitats en salut mental infantojuvenil de totes les illes i

àrees sanitàries, per tal d'incorporar les necessitats existents en

el pressupost de l'any 2017.

5. El Parlament de les Illes Balears insta la Conselleria de Salut

del Govern de les Illes Balears que, dins la cartera de serveis de

l'Ibsalut per a 2017 s'inclogui l'alAlergologia i que compti com

a mínim amb un alAlergòleg públic de referència per a tota la

comunitat dins el pressupost per a 2017.

6. Ateses les diferents resolucions aprovades pel Parlament de

les Illes Balears que insten a la derogació del Reial decret

16/2012, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears que, en qualsevol cas, es mantinguin l'eliminació

del copagament i les exempcions d'aportació de determinats

colAlectius que s'estipulen a l'esmentat Reial Decret 16/2012.

Palma, a 8 d'abril de 2016.

El diputat:

Vicent Serra i Ferrer.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 13 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5612/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria

d'Innovació, Recerca i Turisme?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

B)

RGE núm. 5613/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

C)

RGE núm. 5614/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria d'Innovació, Recerca i

Turisme i de les seves empreses públiques dependents?
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Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

D)

RGE núm. 5615/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria d'Innovació, Recerca i

Turisme i les seves entitats dependents amb cadascuna de les

entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

E)

RGE núm. 5616/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Presidència (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria de

Presidència?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

F)

RGE núm. 5617/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Presidència (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria de Presidència?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

G)

RGE núm. 5618/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Presidència (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria de Presidència i de les

seves empreses públiques dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

H)

RGE núm. 5619/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Presidència (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria de Presidència i les seves

entitats dependents amb cadascuna de les entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

I)

RGE núm. 5620/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria

d'Hisenda i Administracions Públiques?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

J)

RGE núm. 5621/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (II).

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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria d'Hisenda i Administracions

Públiques?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

K)

RGE núm. 5622/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria d'Hisenda i

Administracions Públiques i de les seves empreses públiques

dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

L)

RGE núm. 5623/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria d'Hisenda i Administracions

Públiques i les seves entitats dependents amb cadascuna de les

entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

M)

RGE núm. 5624/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Educació i Universitat (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria

d'Educació i Universitat?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

N)

RGE núm. 5625/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Educació i Universitat (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria d'Educació i Universitat?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

O)

RGE núm. 5626/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Educació i Universitat (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria d'Educació i Universitat

i de les seves empreses públiques dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

P)

RGE núm. 5627/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria d'Educació i Universitat (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria d'Educació i Universitat i les

seves entitats dependents amb cadascuna de les entitats

bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.
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Q)

RGE núm. 5628/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria de

Serveis Socials i Cooperació?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

R)

RGE núm. 5629/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

S)

RGE núm. 5630/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació i de les seves empreses públiques dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

T)

RGE núm. 5631/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Serveis Socials i Cooperació (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria de Serveis Socials i

Cooperació i les seves entitats dependents amb cadascuna de

les entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

U)

RGE núm. 5632/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Salut (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria de

Salut?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

V)

RGE núm. 5633/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Salut (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria de Salut?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

W)

RGE núm. 5634/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Salut (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria de Salut i de les seves

empreses públiques dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.
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X)

RGE núm. 5635/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Salut (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria de Salut i les seves entitats

dependents amb cadascuna de les entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

Y)

RGE núm. 5636/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria de

treball, Comerç i Indústria?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

Z)

RGE núm. 5637/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AA)

RGE núm. 5638/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria de Treball, Comerç i

Indústria i de les seves empreses públiques dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AB)

RGE núm. 5639/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria de treball, Comerç i Indústria

i les seves entitats dependents amb cadascuna de les entitats

bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AC)

RGE núm. 5640/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria de

Medi Ambient, Agricultura i Pesca?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AD)

RGE núm. 5641/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria de Medi Ambient Agricultura i

Pesca?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.
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AE)

RGE núm. 5642/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca i de les seves empreses públiques

dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AF)

RGE núm. 5643/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura

i Pesca i les seves entitats dependents amb cadascuna de les

entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AG)

RGE núm. 5644/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria de

Territori, Energia i Mobilitat?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AH)

RGE núm. 5645/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AI)

RGE núm. 5646/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat i de les seves empreses públiques dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AJ)

RGE núm. 5647/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria de Territori, Energia i

Mobilitat i les seves entitats dependents amb cadascuna de les

entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AK)

RGE núm. 5648/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura (I).

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.

Amb quines entitats bancàries manté deute la Conselleria de

Participació, Transparència i Cultura?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AL)

RGE núm. 5649/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute les empreses

públiques de la Conselleria de Participació, Transparència i

Cultura?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AM)

RGE núm. 5650/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura

(III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de la Conselleria de Participació,

Transparència i Cultura i de les seves empreses públiques

dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AN)

RGE núm. 5651/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de la Conselleria de Participació, Transparència i Cultura (V).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté la Conselleria de Participació, Transparència

i Cultura i les seves entitats dependents amb cadascuna de les

entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AO)

RGE núm. 5652/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'Ib-salut (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute l'Ib-salut?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AP)

RGE núm. 5653/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'Ib-salut (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute els ens

instrumentals dependents de l'Ib-salut?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AQ)

RGE núm. 5654/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'Ib-salut (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de l'Ib-salut i dels seus ens instrumentals?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.
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AR)

RGE núm. 5655/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'Ib-salut (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté l'Ib-salut i els seus ens instrumentals amb

cadascuna de les entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AS)

RGE núm. 5656/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

del SOIB (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute el SOIB?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AT)

RGE núm. 5657/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

del SOIB (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute els ens

instrumentals del SOIB?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AU)

RGE núm. 5658/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

del SOIB (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec del SOIB i dels seus ens instrumentals?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AV)

RGE núm. 5659/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

del SOIB (IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté el SOIB i els seus ens instrumentals amb

cadascuna de les entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AW)

RGE núm. 5660/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'IBAVI (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.

Amb quines entitats bancàries manté deute l'IBAVI?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AX)

RGE núm. 5661/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'IBAVI (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.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute els ens

instrumentals de l'IBAVI?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.
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AY)

RGE núm. 5662/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'IBAVI (III).

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 condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de l'IBAVI i dels seus ens instrumentals?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

AZ)

RGE núm. 5663/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'IBAVI IV).

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 és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté l'IBAVI i els seus ens instrumentals amb

cadascuna de les entitats bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

BA)

RGE núm. 5664/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears (I).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Amb quines entitats bancàries manté deute l'Ens Públic

Radiotelevisió de les Illes Balears?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

BB)

RGE núm. 5665/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears (II).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Amb quines entitats bancàries mantenen deute cada una de

les societats integrades dins l'Ens Públic Radiotelevisió de les

Illes Balears?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

BC)

RGE núm. 5666/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears (III).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quines condicions temporals i econòmiques regulen els

contractes de préstec de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes

Balears i de les seves societats?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

BD)

RGE núm. 5667/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a deute

de l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes Balears (IV).

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat

sotasignant formula a l'EPRTVIB la pregunta següent amb

solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'estat d'amortització de cadascun dels contractes de

préstec que manté l'Ens Públic Radiotelevisió de les Illes

Balears i les seves societats amb cadascuna de les entitats

bancàries?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

BE)

RGE núm. 5668/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures d'eficiència, 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.

La presidenta del Govern, a la seva compareixença de dia

31 afirmà que han adoptat mesures d'eficiència per tal de

racionalitzar millor la despesa a Ib-salut i al servei d'educació

( s ' a d j u n t a  e n l l a ç  d e l  D i a r i  d e  S e s s i o n s

http://wb.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-

09-031.pdf), i per això es pregunta: quines mesures exactament

s'han adoptat a l'àmbit de l'Ib-salut?
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Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

BF)

RGE núm. 5669/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures d'eficiència, 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.

La presidenta del Govern, a la seva compareixença de dia

31 afirmà que han adoptat mesures d'eficiència per tal de

racionalitzar millor la despesa a Ib-salut i al servei d'educació

( s ' a d j u n t a  e n l l a ç  d e l  D i a r i  d e  S e s s i o n s

http://wb.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-

09-031.pdf), i per això es pregunta: quines mesures exactament

s'han adoptat a l'àmbit educatiu?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

BG)

RGE núm. 5670/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a refinançament de crèdits,

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.

La presidenta del Govern, a la seva compareixença de dia

31 afirmà que han refinançat crèdits amb entitats privades

( s ' a d j u n t a  e n l l a ç  d e l  D i a r i  d e  S e s s i o n s

http://wb.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-

09-031.pdf), i per això es pregunta: quants crèdits han

refinançat el 2015?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

BH)

RGE núm. 5671/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a refinançament de crèdits,

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.

La presidenta del Govern, a la seva compareixença de dia

31 afirmà que han refinançat crèdits amb entitats privades

( s ' a d j u n t a  e n l l a ç  d e l  D i a r i  d e  S e s s i o n s

http://wb.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-

09-031.pdf), i per això es pregunta: quina quantitat de diners

han hagut de refinançar?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

BI)

RGE núm. 5672/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a refinançament de crèdits,

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.

La presidenta del Govern, a la seva compareixença de dia

31 afirmà que han refinançat crèdits amb entitats privades

( s ' a d j u n t a  e n l l a ç  d e l  D i a r i  d e  S e s s i o n s

http://wb.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-

09-031.pdf), i per això es pregunta: quina quantitat de diners en

concepte d'interessos s'haurà d'abonar a causa d'aquest

refinançament?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

BJ)

RGE núm. 5673/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures del sector públic

instrumental.

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.

La presidenta del Govern, a la seva compareixença de dia

31 afirmà que s'han adoptat noves mesures de control de gestió

en el sector públic instrumental (s'adjunta enllaç del Diari de

S e s s i o n s  h t t p : / / w b . p a r l a m e n t i b . e s

/repositori/PUBLICACIONS/9/ple/PL-09-031.pdf), i per això

es pregunta: quines mesures exactament s'han adoptat en el

sector públic instrumental?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

BK)

RGE núm. 5675/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a mesures extraordinàries de

pagament a proveïdors.

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.
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Quines mesures extraordinàries de pagament a proveïdors

s'han adoptat a data 31 de març de 2016?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

BL)

RGE núm. 5676/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a nivell d'endeutament.

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 és el nivell d'endeutament de la CAIB a data 31 de

març de 2016?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

El diputat:

Xavier Pericay i Hosta.

BM)

RGE núm. 5710/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

actuacions de la Fundació d'atenció i suport a la dependència

i promoció de l'autonomia personal a la Residència Sa Serra.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines actuacions, en relació amb les queixes rebudes, ha

realitzat la Fundació d'atenció i suport a la dependència i

promoció de l'autonomia personal a la residència sa serra

d'Eivissa des de la seva posada en funcionament fins a dia

d'avui?

Palma, a 5 d'abril de 2016.

La diputada:

Sandra fernández i Herranz.

BN)

RGE núm. 5711/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc

de transport per carretera.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En què consisteix exactament el pla de xoc de transport per

carretera contra l'intrusisme?

Palma, a 5 d'abril de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

BO)

RGE núm. 5712/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

emmagatzematge de residus metàlAlics al Port d'Alcúdia.

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 solució dóna el Govern per impedir

l'emmagatzematge de residus metàlAlics al Port d'Alcúdia?

Palma, a 5 d'abril de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

BP)

RGE núm. 5713/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pla de xoc

contra el morrut.

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.

Disposa Ports de les Illes Balears d'un pla de xoc contra el

morrut?

Palma, a 5 d'abril de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

BQ)

RGE núm. 5714/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partida

específica per lluitar contra el morrut vermell.

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.

Existeix alguna partida específica per lluitar contra el

mmorrut vermell als ports de les Illes Balears?

Palma, a 5 d'abril de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

BR)

RGE núm. 5715/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a reducció de

la contaminació a la mar per aigües residuals.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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Quines mesures pensa prendre la Conselleria de Medi

Ambient, Agricultura i Pesca per disminuir la contaminació a

la mar per aigües residuals?

Palma, a 5 d'abril de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

BS)

RGE núm. 5716/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a grau

d'execució del Pla forestal 2014-2020.

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.

Quin és el grau d'execució del Pla forestal 2014-2020?

Palma, a 5 d'abril de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

BT)

RGE núm. 5717/16, de la diputada Margaret Mercadal i

Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a pressupost

del Pla forestal per a 2016.

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.

Quin és el pressupost del Pla forestal per a 2016?

Palma, a 5 d'abril de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

BU)

RGE núm. 5718/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a cost de

tots ls audiovisuals encarregats pel Govern de les Illes

Balears.

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.

Quin és el cost de tots els audiovisuals encarregats pel

Govern de les Illes Balears des de l'inici de la legislatura fins a

31 de març de 2016? Desglossau-ne el cost per conselleries i

ens públics que en depenen.

Palma, a 6 d'abril de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

BV)

RGE núm. 5719/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a eliminació

del servei PROPER.

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 eliminat el Govern el servei PROPER per a la promoció

de l'autonomia personal de es persones dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

BW)

RGE núm. 5720/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a posada en

marxa del servei de teleassistència.

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 previsió de posada en marxa del servei de

teleassistència per a persones dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

BX)

RGE núm. 5721/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió del

servei d'ajuda a domicili d'alta intensitat per a persones

dependents.

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 o serà la fórmula de gestió del servei d'ajuda a

domicili d'alta intensitat per a persones dependents?

Palma, a 6 d'abril de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

BY)

RGE núm. 5722/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes

i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a lloguer

d'ocupació de terrenys per les obres de pluvials d'Alaior.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada

sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta

següent amb solAlicitud de resposta escrita.
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En el municipi d'Alaior hi ha uns terrenys on se situa la

primera fase de la canalització dels pluvials, pendent de

finalitza. En aquesta zona, ocupada pel Govern de les Illes

Balears, durant l'any 2015 s'havien abonat els lloguers

corresponents als veïns afectats. Se solAlicita, per tant, la

informació següent: en aquest moment es troben al corrent de

pagament?; quants veïns estan afectats?, indicau-ne el nom i els

cognoms i les superfícies ocupades; quines quantitats de lloguer

reben i en quin termini es realitzen els pagaments?

Palma, a 7 d'abril de 2016.

La diputada:

Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

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 13 d'abril de 2016, ratifica l'admissió per delegació  de les

preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple

següents.

Palma, a 1 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5933/16, del diputat Alberto Jarabo i Vicente,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a papers

de Panamà.

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.

Quines mesures pensa prendre el Govern de les Illes

Balears envers les empreses de les Illes Balears que apareixen

en els denominats "Paper de Panamà"?

Palma, a 8 d'abril de 2016.

El diputat:

Alberto Jarabo i Vicente.

B)

RGE núm. 5976/16, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a facultat de

medicina.

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 serà el cost de la facultat de medicina?

Palma, a 11 d'abril de 2016.

El diputat:

Carlos Saura i León.

Ordre de Publicació

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

dia 13 d'abril de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

C)

RGE núm. 6054/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del

Grup Parlamentari Mixt, relativa a accions del Govern per fer

front a la pobresa energètica.

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.

Quins avanços ha fet el Govern respecte dels acords

adoptats el passat mes de desembre al Parlament per fer front

a la pobresa energètica a les Illes Balears?

Palma, a 17 de desembre de 2015.

La diputada:

Sílvia Tur i Ribas.

D)

RGE núm. 6163/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del

Grup Parlamentari El Pi-Proposta de les Illes Balears,

relativa a cotxes de lloguer.

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.

Ha fet el Govern un estudi sobre la viabilitat d'establir un

sostre per als cotxes de lloguer que es poden comercialitzar a

les Illes Balears?

Palma, a 12 d'abril de 2016.

El diputat:

Jaume Font i Barceló.

E)

RGE núm. 6164/16, de la diputada Olga Ballester i Nebot,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a habitatges

plurifamiliars.

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
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta

oral davant Ple.

Senyor conseller, és cert que els habitatges plurifamiliars

han de pagar l'impost turístic a partir de l'1 de juliol?

Palma, a 12 d'abril de 2016.

La diputada:

Olga Ballester i Nebot.

F)

RGE núm. 6165/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a demolició del

monument de Sa Feixina.

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.

Està d'acord la consellera de Transparència, Cultura i

Esports amb la demolició del monument de Sa Feixina per part

de l'Ajuntament de Palma?

Palma, a 12 d'abril de 2016.

El diputat:

Álvaro Gijón i Carrasco.

G)

RGE núm. 6166/16, de la diputada María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a nova escola

infantil i primària a Cala de Bou.

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.

Sr. Conseller d'Educació i Universitat, en quina situació es

troba el projecte per a la construcció d'una nova escola

d'infantil i primària a Cala de Bou?

Palma, a 12 d'abril de 2016.

La diputada:

María José Ribas i Ribas.

H)

RGE núm. 6167/16, de la diputada Sandra Fernández i

Herranz, del Grup Parlamentari Popular, relativa a baixes de

personal a residències dependents de la Fundació d'Atenció i

suport a la dependència i promoció de l'autonomia personal.

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.

S'estan cobrint les baixes de personal de les residències que

gestiona la Fundació d'Atenció i suport a la dependència i

promoció de l'autonomia personal?

Palma, a 12 d'abril de 2016.

La diputada:

Sandra Fernández i Herranz.

I)

RGE núm. 6168/16, del diputat Santiago Tadeo i Florit, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a situació laboral dels

orientadors laborals.

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.

Sr. Conseller de Treball, Comerç i Indústria, en quina

situació laboral es troben actualment els orientadors laborals?

Palma, a 12 d'abril de 2016.

El diputat:

Santiago Tadeo i Florit.

J)

RGE núm. 6169/16, del diputat Antonio Gómez i Pérez, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels

compromisos adquirits en matèria de transparència.

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.

Considera la Sra. Consellera de Transparència, Cultura i

Esports que amb el seu equip pot complir amb els compromisos

adquirits en matèria de transparència?

Palma, a 12 d'abril de 2016.

El diputat:

Antonio Gómez i Pérez.

K)

RGE núm. 6170/16, de la diputada Margarita Prohens i

Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a declaració

del parc natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos.

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.

Creu, Sra. Presidenta, que l'avantprojecte de llei de

declaració del parc natural d'Es Trenc-Salobrar de Campos

respon a la seva política de consens?
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Palma, a 13 d'abril de 2016.

La diputada:

Margarita Prohens i Rigo.

L)

RGE núm. 6171/16, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a

publicació de les despeses dels alts càrrecs del Govern.

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.

Quan pensa publicar el Govern tota la informació relativa

a les despeses dels alts càrrecs generades des del principi de la

legislatura?

Palma, a 12 d'abril de 2016.

La diputada:

Antònia Perelló i Jorquera.

M)

RGE núm. 6172/16, de la diputada Maria Antònia Sureda

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

Balears, relativa a personal de suport al CEIP Es Putxet.

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.

Considera que amb el personal de suport que hi ha

actualment al CEIP Es Putxet de Selva ja n'hi ha a bastament

per cobrir les necessitats dels alumnes?

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La diputada:

Maria Antònia Sureda i Martí.

N)

RGE núm. 6175/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

immatriculacions de béns immobles a favor de l'Església

Catòlica.

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 dur a terme el Govern de les Illes

respecte dels béns immobles que l'església ha immatriculat a les

Illes Balears?

Palma, a 13 d'abril de 2016.

El diputat:

Baltasar Picornell i Lladó.

O)

RGE núm. 6176/16, del diputat David Martínez i Pablo, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a barems

emprats a les escoletes.

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.

Què pensa fer el Govern de les Illes Balears sobre la

discriminació dels treballadors autònoms en el barem emprat a

les escoletes?

Palma, a 13 d'abril de 2016.

El diputat:

David Martínez i Pablo.

P)

RGE núm. 6177/16, del diputat Aitor Morrás i Alzugaray,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a

finançament del Palau de Marivent.

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.

Pensa el Govern de les Illes Balears que continuar finançant

el Palau de Marivent segueix essent beneficiós per a la imatge

pública de les Illes?

Palma, a 13 d'abril de 2016.

El diputat:

Aitor Morrás i Alzugaray.

Q)

RGE núm. 6178/16, de la diputada Maria Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,

relativa a garantia de servei postal.

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.

Quines actuacions pensa dur a terme el Govern de les Illes

Balears per garantir que es presti el servei postal universal a

tots els ciutadans de les Illes Balears?

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La diputada:

Maria Montserrat Seijas i Patiño.
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 

DAVANT PLE

Ordre de Publicació

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

dia 13 d'abril de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5725/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a eliminació d'òrgans unipersonals de l'IBAVI.

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.

En el passat mandat es va realitzar un importantíssim esforç

de reducció i contenció de la despesa pública, havent-se

d'adoptar una quantitat important de mesures, com la reducció

de conselleries, que van passar de catorze a nou, la reducció

d'alts càrrecs, que es van reduir en trenta-nou, així com la

disminució del sector instrumental que passà de 180

organismes públics a 71.

Aquestes mesures, entre moltes altres, es van haver

d'adoptar tenint en consideració la crítica situació econòmica

en què es trobaven les finances públiques de la CAIB, amb

reduccions dels ingressos tributaris del 50%, dèficit públic del

5,1% del PIB (2011), com a conseqüència de la gravíssima

crisi econòmica.

Semblava que existia una opinió majoritària per continuar

amb les mesures d'austeritat, especialment en el sector públic

instrumental, i per això en el Ple del Parlament de 20 d'octubre

de 2015, es va aprovar entre altres qüestions una resolució que

establia: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de

les Illes Balears que redueixi el sector públic instrumental

eliminant tots els ens unipersonals”.

En canvi, en el BOIB de 16 de gener de 2016, es publica

del Decret 2/2016, pel qual el Consell de Govern acorda

aprovar una modificació dels estatuts de l'IBAVI, pels quals

s'acorda canviar l'article 8 d'aquests estatuts establint que:

"1.2. Els altres òrgans de direcció:

a) La Gerència

b) Els òrgans unipersonals de direcció que la Presidència

acordi crear i regular."

Per tant, resulta que no només no s'eliminen els òrgans

unipersonals del sector instrumental, sinó que s'incrementen,

incomplint així l'acordat pel Parlament.

I és per aquest motiu que el Grup Popular presenta la

següent 

Proposició no de llei

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

Balears que redueixi el sector públic instrumental eliminant tots

els ens unipersonals.

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

Balears a eliminar tots els òrgans unipersonals de l'IBAVI en

el termini màxim de sis mesos.

Palma, a 5 d'abril de 2016.

El diputat:

Juan Manuel Lafuente i Mir.

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 13 d'abril de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 5491/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a creació d'un pla autonòmic de "silvopascicultura",

davant la Comissió de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

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 Medi Ambient,

Agricultura i Pesca.

La “silvopascicultura” és el conjunt de tècniques amb bases

científiques biològiques, per a l’aprofitament dels sistemes que

inclouen en el mateix espai elements i aprofitaments silvícoles

i ramaders.

Durant molts d’anys el pasturatge ha estat considerat una de

les principals causes històriques de degradació dels sistemes

forestals, però també pot convertir-se, utilitzat prudentment, en

una valuosa eina de gestió forestal.

Entre els efectes positius que exerceix el bestiar als nostres

boscos es poden citar:

- Estimula la producció.

- Millora la biodiversitat amb un pasturatge moderat.

- Contribueix a la prevenció d'incendis forestals mitjançant

l'aclarit i control de la mala herba sota l'arbrat.

- Neteja dels torrents.
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- Manté la coberta vegetal, ja que dissemina les llavors i

fertilitza (augmenta la matèria orgànica en el sòl).

- Afavoreix la conservació d'hàbitats buidats, refugi de

fauna silvestre.

- Constitueix una renda complementària atès que porta amb

si la revaloració dels boscos i l'aprofitament ramader.

Cal esmentar que la Unió Europea ha estimulat la ramaderia

extensiva com una estratègia de maneig per augmentar el

rendiment econòmic de boscos, caracteritzats per una baixa

productivitat, alhora que per disminuir el risc d'incendis.

L'aprofitament ramader és una activitat clau en la

revaloració i la gestió multifuncional dels boscos i torrents

sumit en un procés progressiu d'abandonament.

Durant la passada legislatura ja es van impulsar mesures per

a la neteja de torrents amb bestiar que en aquesta legislatura

s’han seguit duent a terme.

Per altra banda, les Illes Balears són una de les comunitats

autònomes amb més races autòctones d’Espanya. Amb la

inclusió del bestiar autòcton donaria sortida al foment d’aquests

animals per a la neteja.

Per tot això, 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 a impulsar un pla autonòmic de “silvopascicultura” per

a la neteja de boscos i torrents.

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

Balears a incloure dins el Pla autonòmic de “silvopascicultura”,

en la mesura possible, la utilització de races autòctones.

Palma, a 31 de març de 2016.

La diputada:

Margaret Mercadal i Camps.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

B)

RGE núm. 5499/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a igualtat salarial, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials

i Drets Humans.

L’escletxa salarial és la diferència existent entre els salaris

percebuts pels treballadors d’ambdós sexes sobre la base de la

diferència mitjana entre els ingressos bruts per hora de tots els

treballadors.

En les retribucions influeixen el tipus de jornada, el temps

parcial o el complet, així com els complements, però també

altres elements de tipus social i cultural.

La infravaloració social del treball de les dones és una de

les causes dels salaris més baixos i de la major precarietat

laboral, que dificulten una major participació social, política,

institucional i representativa de les dones. Els baixos salaris i

les dobles i triples jornades afecten la qualitat de vida de les

dones, la seva autonomia, benestar i llibertat.

La darrera Enquesta Anual d’Estructura Salarial de l’Institut

Nacional d’Estadística (INE) mostra que la remuneració anual

bruta de les treballadores espanyoles va ser d’un 24% inferior

a la dels homes, la més alta dels darrers sis anys. Mentre que la

major part dels països de la Unió Europea redueixen la seva

escletxa salarial entre dones i homes, a Espanya roman

estancada.

Aquests anys les dones espanyoles han duplicat la pèrdua de

poder adquisitiu respecte dels homes.

L’informe “La igualdad salarial, un objetivo pendiente”

elaborat per UGT i publicat el 22 de febrer de 2016 recull a les

seves conclusions que el 67,15% dels quasi dos milions de

població assalariada que perceben com a màxim 645,3 i
mensuals bruts són dones.

Segons l’informe la jornada a temps complet redueix la

bretxa salarial al 14,60% i garanteix retribucions més dignes a

les dones. En canvi, les dones amb un contracte de duració

indefinida suporten una bretxa del 25,66%.

Les dones assalariades a Espanya, per percebre de mitjana

les mateixes retribucions que els homes, haurien de treballar 79

dies més a l’any. Dit d’una altra manera: les dones treballen

quasi dos mesos de forma gratuïta tots els anys.

Només quatre comunitats autònomes, entre elles Balears,

amb un 15,88%, tenen bretxes inferiors a la nacional i això no

és a causa de la millora de les condicions laborals de les dones

sinó més bé de la precarietat del treball masculí.

Aquesta desigualtat es dispara fins al 39% si parlem de les

pensions a nivell nacional perquè l’impacte de les diferències

salarials sobre les dones, a més de suposar menys ingressos al

llarg de la seva vida, té conseqüències directes en pensions més

baixes i un major risc de pobresa per a les dones grans.

Si es dotés de valor econòmic el temps en les

responsabilitats familiars i domèstiques, aquesta bretxa salarial

s’incrementaria. Per cada 100 hores de feina es necessiten 127

hores de feines domèstiques i de cures per mantenir el nostre

estat del benestar, que no són pagades. Hores gratuïtes que

majoritàriament són realitzades per dones (el 80%). Tot aquest

treball gratuït imprescindible per al manteniment de la nostra

societat condiciona les dones en l’àmbit del treball remunerat.

Les solucions a aquesta desigualtat estructural passa per una

veritable economia de la igualtat i per l’eliminació de prejudicis

i estereotips que des de la infància provoquen la segregació

horitzontal (concentració de dones en sectors laborals amb

pitjor retribució i menystinguts) i vertical ( la dificultat de

promoció professional de les dones així com els obstacles per

arribar als llocs de direcció, consells d’administració i presa de

decisions). Les solucions s’han d’enfrontar a la precarietat de

la feina de les dones, que es manifesta en una menor taxa

d’activitat, una menor taxa d’ocupació, una taxa d’atur més
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elevada així com una concentració en els contractes a temps

parcial i en les formes laborals més desregularitzades.

Una veritable economia de la igualtat ha d’estar dirigida a

eliminar els rols tradicionals del treball de les cures a les dones

i alhora, a eliminar l’escletxa salarial i les discriminacions

directes i indirectes que pateixen.

Corregir l’escletxa salarial és una qüestió de justícia social

i equitat, per la qual cosa, 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 celebrar el 22 de febrer el Dia per la Igualtat Salarial.

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

Balears a aprovar el més aviat possible el Pla d’Igualtat de la

CAIB i desenvolupar les mesures de suport a les dones

treballadores.

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

Balears a impulsar mesures per afavorir la conciliació de la

vida laboral, familiar i personal a través de la flexibilització de

les jornades, el teletreball, l'aprofitament de les noves

tecnologies per a la feina, les jornades reduïdes, l'eliminació

d’exigència de presencialitat, etc.

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

Balears a realitzar una auditoria salarial per identificar dins

l’àmbit de la funció pública les àrees on es pot millorar,

revisant els criteris salarials de treballadors i treballadores.

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

Balears a fomentar les clàusules socials amb criteris d’igualtat

de gènere, prioritzant en la contractació pública empreses

menors de 250 treballadors que desenvolupin plans d’igualtat.

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

Balears a garantir i supervisar que els treballadors i les

treballadores subcontractats tenguin unes condicions laborals

i salarials dignes, des del respecte als convenis laborals.

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

Balears a no fomentar les pràctiques del dumping laboral als

seus plecs de contractació pública.

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

Balears a impulsar la construcció de places públiques

d’escoletes 0-3 anys, per afavorir la conciliació de les mares

treballadores.

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

Balears a impulsar la Llei de la dependència i la creació de

places de residències públiques.

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

Balears a desenvolupar campanyes de conscienciació social per

a una major corresponsabilitat dels homes en les tasques

domèstiques i de la cura d’infants i persones majors i

dependents.

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

Balears a augmentar la vigilància d’Inspecció de Treball en el

compliment dels convenis i a colAlaborar amb els sindicats per

aprofundir en l’aplicació de la igualtat de gènere en la

negociació colAlectiva.

12. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a derogar la reforma laboral.

13. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a aprovar una llei d’igualtat salarial.

Palma, a 4 d'abril de 2016.

La diputada:

Sílvia Cano i Juan.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

C)

RGE núm. 5500/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a mesures de suport a les víctimes de bebès robats a

les Illes Balears, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials

i Drets Humans.

La Convenció sobre els Drets dels Infants adoptada per

l’Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre

de 1989, ratificada per Espanya el desembre de 1990

contempla el dret a la correcta identitat com el primer dret

humà que possibilita el desenvolupament de la personalitat, tant

per al menor com per als seus pares (article 7.1). A més,

l’article 8 fa referència tant als menors com a les relacions de

parentesc.

La violació dels drets de la Convenció impliquen la violació

del dret a conèixer la pròpia filiació i el dret a l’exacta identitat

com a dret fonamental recollida als articles 10 i 18 de la

Constitució Espanyola, on es fa esment a la dignitat personal i

al lliure desenvolupament de la personalitat.

Segons les dades que estimen les diferents associacions

d’afectats, a Espanya hi ha milers de nins i nines que varen ser

robats durant la meitat del segle passat. Segons l’associació

mallorquina Orígens, hi ha 75 casos denunciats per sospites de

bebès adoptats de manera irregular a les nostres illes.

Un denominador comú d’aquests casos és que poques hores

després de néixer o uns dies després es comunicava a les mares

que el seu bebè havia mort, però en cap cas, cap familiar no

havia vist el cadàver dels infants.

Aquesta situació es tracta d’una realitat silenciada, que es

donà durant el franquisme i que s’acabà convertint en una

trama de venda d’éssers humans amb fins lucratius.
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Aquesta realitat està repleta d’històries personals que tenen

com a dolorós rerafons el desarrelament, el desconeixement, la

sensació d’abandó, la desinformació i la necessitat de recerca

de la veritat. Una realitat que més enllà de les xifres requereix

de l’atenció preferent de les administracions públiques. No

podem silenciar el problema de les víctimes del robatori de

bebès i entenem que és necessària la colAlaboració i el

compromís amb aquestes famílies així com articular solucions

que atenguin les persones afectades.

El Ministeri de Justícia es va comprometre a implementar

una sèrie de mesures que les persones afectades reclamaven i

que a dia d’avui són qüestionades per la seva eficàcia per part

de les entitats representatives de les víctimes d’aquestes

substraccions.

Una societat democràtica ha de reconèixer aquest problema

d’estat perquè necessita saber què ha passat amb més de

300.000 nins i nines que varen ser separats dels seus

progenitors.

Per tot això el Grup Parlamentari Socialista, presenta la

següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears manifesta la seva solidaritat

i suport amb totes les persones afectades per adopcions ilAlegals

o irregulars.

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

Balears a promoure mesures encaminades, en colAlaboració

amb els consells, a protegir qui hagi patit la substracció i

l'adopció ilAlegal obrint noves línies d’atenció a les persones

afectades.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a:

3.1 Crear una mesa permanent amb representació de les

diferents administracions públiques implicades i les

associacions d’afectats per substraccions o adopcions

irregulars.

3.2 Reordenar l’actual Oficina d’atenció als afectats per

casos de bebès robats, creada en el si del Ministeri de Justícia,

a fi de dotar-la d’operativitat o de funcions reals.

3.3 Impulsar les reformes legals i reglamentàries necessàries

per a la creació d’una secció especialitzada en la Fiscalia

General de l’Estat que permeti investigar de manera coordinada

els fets que presentin indicis de ser constitutius de delictes

relacionats amb els robatoris de bebès.

3.4 Crear una unitat policial especialitzada en la resolució

dels més de 300.000 bebès desapareguts entre els anys 1940 i

1999.

3.5 Impulsar les mesures legals precises a fi que els delictes

relacionats amb la trama delictiva del robatori de bebès siguin

tipificats com a delictes de lesa humanitat i, per tant, assoleixin

la condició d’imprescriptibles, d’acord amb l’article 131.4. del

Codi Penal.

3.6 Finalitzar la base de dades sobre identificadors d’ADN,

creada en el si del Institut Nacional de Toxicologia i Ciències

Forenses seguint totes les exigències tècniques de la Comissió

Nacional per a l’ús forense de l’ADN, adscrita al Ministeri de

Justícia.

3.7 Crear una Comissió de la Veritat en relació amb els

suposats robatoris de bebès i adopcions irregulars efectuades

durant els anys 1940 i 1990.

3.8. Que el robatori d’infants sigui reconegut com un

problema i un assumpte d’estat.

3.9 Adoptar mesures per garantir l’obertura dels arxius

d’institucions com l’Església.

3.10 Crear una Comissió nacional de persones

desaparegudes.

3.11 Impulsar les mesures legals pertinents perquè els

delictes relacionats amb la trama de robatori de bebès siguin

tipificats com a delictes de lesa humanitat i, per tant, assoleixin

la condició d’imprescriptibles.

Palma, a 4 d'abril de 2016.

La diputada:

Sílvia Cano i Juan.

La portaveu:

Pilar Costa i Serra.

D)

RGE núm. 5726/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a dotar Eivissa de suficients recursos humans i tècnics

per lluita contra el foc, davant la Comissió de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca.

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 Medi Ambient,

Agricultura i Pesca.

Desgraciadament, els darrers anys, Eivissa ha patit diversos

i devastadors incendis, especialment a la zona nord de l'illa.

Durant la passada legislatura, es varen portar a terme

diverses actuacions en matèria de prevenció d'incendis forestals

que amb el canvi de govern a les institucions, han quedat

paralitzades total o parcialment, suposant un elevat risc per

Eivissa.

D'una banda, el Govern de les Illes Balears va iniciar un pla

de gestió forestal que s'havia de desenvolupar a nivell insular

i que permetria portar a terme actuacions en matèria de

prevenció d'incendis a Eivissa.

Finalment, es varen efectuar diverses campanyes de neteja

de les voreres de les carreteres, així com a les proximitats de

les urbanitzacions, efectuant actuacions en els punts d'elevat

risc d'incendi forestal.

Atesa la proximitat de la temporada de risc d'incendis

forestals, amb l'agreujant de la sequera del darrer any, i tenint

en compte la singularitat dels boscos que fa impossible el

control de l'incendi una vegada iniciat, 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 posar a disposició d’Eivissa, durant tota la temporada

d'alt risc, els suficients recursos humans i tècnics de lluita

contra el foc.
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Palma, a 7 d'abril de 2016.

La diputada:

María Tania Marí i Marí.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

E)

RGE núm. 5748/16, del Grup Parlamentari Socialista,

relativa a reconeixement i adopció de mesures de reparació

moral, social i econòmica a les víctimes de la talidomida a

Balears, 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 Socialista presenta la proposició no de llei següent

perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes Socials

i Drets Humans.

La talidomida va ser un medicament sintetitzat i cedit al

laboratori alemany Chemie-Grünenthal (Pharma, SA) el 1954,

que el va introduir en el mercat europeu en 1956. Es prescrivia

per la seva acció sedant, hipnòtica, no barbitúrica i antiemètica,

i a Espanya es va despatxar sense recepta mèdica. La

talidomida es va vendre massivament amb múltiples noms

comercials, sola o barrejada amb altres drogues.

El tractament amb talidomida es considera responsable de

malformacions en gairebé deu mil infants, dels quals de mil

cinc cents a tres mil s'han produït a Espanya, on,

excepcionalment, va continuar la seva venda durant més temps,

després de la seva prohibició al nostre país,

Les víctimes de talidomida han passat inadvertides, quan el

seu sacrifici ha servit per a un inqüestionable desenvolupament

de les legislacions en matèria de productes sanitaris i de

consum ordinari, fent d’aquests un producte sensible i

especialment controlat, per evitar conseqüències tan terribles

com les patides per aquests ciutadans i ciutadanes.

Una de les primeres dificultats amb les quals les víctimes es

troben, de cara a plantejar una resposta a les seves demandes,

és la determinació del nombre de persones afectades. A

Espanya no hi ha un cens oficial ja que durant aquest temps als

seus problemes específics s'hi va unir l'abandonament

irresponsable per part dels poders públics.

El 2006, el Ministeri de Sanitat i Consum va encarregar a

l'Associació Espanyola per al Registre i Estudi de les

Malformacions Congènites (Aseremac) un estudi dels pacients

la malformació dels quals es pogués deure a la talidomida.

No obstant això, l'escassa voluntat de divulgació d’aquesta

convocatòria i la rigidesa dels terminis de presentació van

provocar que només es poguessin analitzar vuitanta casos.

En definitiva, tots els governs del nostre entorn, reconeixent

la seva corresponsabilitat en els fets esdevinguts en autoritzar

la venda i la distribució del fàrmac, han palAliat, en major o

menor mesura, els efectes devastadors que la talidomida va

produir en la vida de moltes persones.

Espanya és l'únic país que figura a la llista negra de la

insolidaritat. Després d'anys d'oblit, el govern socialista, l'any

2009, va reconèixer la jubilació anticipada a les persones amb

anomalies congènites secundàries degudes a la talidomida.

L'any 2010 es va aprovar el Reial Decret 1006/2010, de 5

d'agost, pel qual es regula el procediment de concessió d'ajudes

a les persones afectades per la talidomida a Espanya durant el

període 1960-1965, que feia efectiu i desenvolupava el

compromís contret per part del president Rodríguez Zapatero,

i que s'havia plasmat ja prèviament en els pressupostos generals

d’aquell any.

Així mateix, es va aprovar el protocol per determinar les

persones que eren víctimes d'aquest fàrmac. No obstant això,

aquest reial decret es va abordar d'una forma incompleta i,

sobretot, ineficaç, per la celeritat de la convocatòria, els errors

en les dates d'expedició i en el protocol mèdic, i la manca de

garantia en la viabilitat econòmica que respongués de per vida

a la situació de les persones afectades.

En aquest estat de coses, d'angoixant abandó, des de fa anys

el colAlectiu d'afectats i afectades ha desenvolupat diferents

activitats socials i polítiques, a més de les pertinents actuacions

en els tribunals, encaminades al reconeixement per part de la

multinacional farmacèutica i de l'Estat espanyol les seves

responsabilitats en un perjudici del tot injust.

Al Parlament Europeu, tots els grups han manifestat

recentment per unanimitat la necessària urgent adopció de

mesures, per part de l'Estat espanyol, per a les persones

afectades espanyoles.

Però dues sentències recents, una a favor de les víctimes del

passat novembre del 2013 i l’altra contrària, per part del

Tribunal Suprem del passat mes de setembre, que reconeix els

perjudicis i els drets de les víctimes a rebre una indemnització,

però que el delicte ha prescrit.

En la passada legislatura es va proposar per part del grup

MÉS una PNL que no va ser aprovada però ara les

circumstàncies són encara més contràries a les víctimes.

Davant aquesta nova situació, és oportú que el Govern

balear reconegui, assumeixi i contribueixi a reduir les

discriminacions que aquest colAlectiu de ciutadans i ciutadanes

ha rebut per part de les institucions i entroncar així amb la línia

seguida en el nostre entorn, on s'han establert esquemes

solidaris de compensació a les persones afectades. Encara no

sent el Govern balear responsable directe, però sí com a

representant autonòmic de l'Estat, tenim l'oportunitat i el deure

de corregir el que s'ha fet malament i tractar de rescabalar amb

mesures concretes la injustícia que els nostres ciutadans i

ciutadanes pateixen.

Per tot l'exposat anteriorment, 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:

1.1. Posar en marxa amb la forma d'una ordre, un protocol

des del sistema sanitari públic balear on es garanteixi, a tota
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persona que ho solAliciti, la possibilitat d'identificació de la

relació de causalitat entre la malformació que presenta i l'ús de

talidomida, així com l'atenció sanitària que necessiti. A més, es

crearà una base de dades i un sistema informàtic que permeti

conèixer el nombre de persones afectades.

1.2. Aconseguir per a les persones afectades de les Illes

Balears una reparació moral i social derivada del dany causat

a aquest colAlectiu, independentment de les mesures que

s'adoptin a l’àmbit estatal i de les mesures ordinàries que hi

hagi en temes assistencials, de dependència, etc.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que, al seu

torn, insti el Govern d'Espanya a:

2.1 Revisar el Reial Decret 1006/2010, de 5 d'agost, pel

qual es regula el procediment de concessió d’ajudes a les

persones afectades per la talidomida a Espanya durant el

període 1960-1965, ja que es va abordar d'una forma

incompleta amb errors en les dates d'expedició i en el protocol

mèdic, així com la falta de garanties en la viabilitat econòmica

que respongués de per vida a la situació dels afectats i

afectades.

2.2 Reconèixer, assumir i reparar els danys i les

discriminacions que aquest colAlectiu d'afectats i afectades ha

patit durant la seva vida.

2.3 Presentar una demanda judicial contra el laboratori

alemany Grünenthal com a principal responsable del dany

ocasionat a les persones afectades.

Palma, a 4 d'abril de 2016.

El diputat:

Jaume Garau i Salas.

La portaveu:

Isabel Maria Oliver i Sagreras.

F)

RGE núm. 5945/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a disminució de les places ofertes al MIR, 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.

En els darrers anys, les xifres de places ofertes per formació

dins l'àmbit sanitari pel sistema de residència que corresponen

a places multiprofessionals a Balears, presenten una disminució

progressiva.

L'existència en aquesta comunitat d'aquesta formació

especialitzada és un factor més que pot ajudar a la fidelització

de professionals en aquestes illes una vegada acabada la

residència; en aquest mateix sentit, dia 6 d'abril es va aprovar

a la Comissió de Salut del Parlament, per unanimitat, una

proposta per ajudar a afavorir l'estada de professionals, en

formació o ja especialitzats, en aquesta comunitat, habilitant

espais residencials o afavorint la residència, de forma temporal,

d'aquests colAlectius.

Donat que aquestes xifres de places acreditades i ofertes són

diverses, segons llicenciatures i centres on s'ubiquen, és

necessari fer un estudi més intensiu per conèixer les causes

d'aquest descens.

Per això, 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 analitzar l'evolució de les xifres de places acreditades

i de formació ofertes pel sistema de residència a aquesta

comunitat autònoma, per extreure'n conclusions i aplicar-hi les

actuacions oportunes.

Palma, a 8 d'abril de 2016.

La diputada:

Sara Ramón i Roselló.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.

G)

RGE núm. 5973/16, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta

per les Illes Balears, relativa a lluita contra els paradisos

fiscals, davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

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.

Mossack Fonseca és un despatx d’advocats creat el 1986 a

Panamà que avui té presència a tots els continents. A Europa té

seus a Londres, Luxemburg, Suïssa, Malta i Gibraltar i està

especialitzat en dret comercial i creació d’estructures

internacionals. És una de les cinc firmes més grans del món en

la creació de companyies offshore -offshore és un societat

creada segons les lleis d’un estat estranger que realitza una

activitat fora de la jurisdicció sota la qual està registrada.

Des que el diumenge 3 d’abril es conegueren els anomenats

papers de Panamà que afecten aquest bufet, no han deixat de

sortir noms de nombroses personalitats que apareixen

vinculades i implicades a Mossack Fonseca pel que fa a la

creació d’empreses offshore a paradisos fiscals presumptament

per evadir imposts.

Els paradisos fiscals són llocs on la creació de societats

mercantils és la principal indústria del país. La clau són els

enormes avantatges fiscals que ciutadans d’altres països poden

obtenir fent-ne ús i emparats pel secret bancari, necessari per

ocultar béns o patrimoni a les autoritats fiscals de cada país.

És una activitat legal sempre i quan el beneficiari declari la

societat a les autoritats fiscals del país on resideix, motiu pel

qual durant l’amnistia fiscal de 2012 de l’Agència Tributària

Espanyola molts contribuents aprofitaren per repatriar el

patrimoni procedent, en la seva majoria, de paradisos fiscals.

Tot i així, que una empresa panamenya registri desenes de

milers de societats des de fa quatre dècades, faciliti ocultació

de patrimoni a persones, clubs i empreses amb poder, reflecteix

els dos móns que ens separen. Un és per a la majoria, per als

ciutadans normals que vigilen cada un dels seus moviments

econòmics i paguen els imposts que els pertoca, i l’altre per a

uns pocs protegits per un sistema pactat.
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Vista l’alarma social creada pels anomenats papers de

Panamà, que mostra el funcionament de dues economies.

Vist que existeix un sistema que permet convertir la

democràcia en un engany.

Vist que els estats més desenvolupats del món tenen

mecanismes a l'abast per acabar amb paradisos fiscals sempre

que hi hagi voluntat de veritat per avançar cap aquest objectiu.

I vist que la llista del conegut despatx d’advocats

panameny, que a poc a poc s’està fent més gran, inclou alguns

residents a Espanya i també a Balears, el Grup Parlamentari El

Pi Proposta per les Illes proposa:

1. Instar el Govern de l’Estat a impulsar una política

internacional per acabar amb els paradisos fiscals que hi ha

arreu del món.

2. Instar el Govern de l’Estat i el Govern balear a dur a terme

les inspeccions fiscals i les mesures corresponents per evitar

que les grans fortunes no contribueixin tributàriament com ho

fan la resta de ciutadans i empreses.

Palma, a 10 d'abril de 2016.

El portaveu:

Jaume Font i Barceló.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 5741/16, 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 la remodelació del Govern efectuada

recentment.

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

13 d'abril de 2016, conformement amb l’establert als articles

184, 100 i 101 del Reglament de la cambra, admet a tràmit

l'escrit esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la

Sra. Presidents del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de

la cambra, per tal d'informar sobre la remodelació del Govern

efectuada recentment, i acorda de preveure’n la inclusió en un

ordre del dia del Ple del Parlament.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 5742/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la nova consellera de

Presidència, sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria.

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

13 d'abril de 2016, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per

tal d'informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria per a aquesta legislatura.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

RGE núm. 5743/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la nova consellera de

Presidència, sobre les línies programàtiques en relació a l'IB-

Dona.

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

13 d'abril de 2016, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença de la Sra. Consellera de Presidència,

davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i Generals, per

tal d'informar sobre les línies programàtiques en relació amb

l'Institut Balear de la Dona.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

RGE núm. 5744/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del nou conseller de

Territori, Energia i Mobilitat, sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria.

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

13 d'abril 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 Territori,

Energia i Mobilitat, davant la Comissió de Turisme, per tal

d'informar sobre les línies programàtiques de la seva

conselleria en relació amb el transport aeri i marítim i la

connectivitat en transport.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

E)

RGE núm. 5745/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença del nou conseller de

Territori, Energia i Mobilitat, sobre les línies programàtiques

de la seva conselleria.
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La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia

13 d'abril 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 Territori,

Energia i Mobilitat, davant la Comissió de Medi Ambient i

Ordenació Territorial, per tal d'informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria en relació amb el

territori, l'energia i el transport terrestre.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

F)

RGE núm. 5746/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la nova consellera de

Transparència, Cultura i Esports, sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria.

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

13 d'abril de 2016, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença de la Sra. Conselleria de

Transparència, Cultura i Esports, davant la Comissió

d'Assumptes Institucionals i Generals, per tal d'informar sobre

les línies programàtiques de la seva conselleria pel que fa a

transparència.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

G)

RGE núm. 5747/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença de la nova consellera de

Transparència, Cultura i Esports, sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria.

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

13 d'abril de 2016, conformement amb l'article 183 del

Reglament de la cambra, admet a tràmit l'escrit esmentat, que

solAlicita la compareixença de la Sra. Conselleria de

Transparència, Cultura i Esports, davant la Comissió de

Cultura, Educació i Esports, per tal d'informar sobre les línies

programàtiques de la seva conselleria pel que fa a cultura i

esports.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

H)

RGE núm. 5953/16, 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

l’aplicació de l’article 25.1 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

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

13 d'abril de 2016, conformement amb l’establert als articles

184, 100 i 101 del Reglament de la cambra, admet a tràmit

l'escrit esmentat, que solAlicita la compareixença urgent de la

Sra. Presidents del Govern de les Illes Balears, davant el Ple de

la cambra, per tal d'informar sobre l’aplicació de l’article 25.1

de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat

pressupostària i sostenibilitat financera, per l’exigència de no

disponibilitat de crèdit del Pressupost de les Illes Balears per a

l’any 2016, instada pel ministre d’Hisenda i Administracions

Públiques, així com altres mesures de control de l’execució

pressupostària de les Illes Balears; i acorda de preveure’n la

inclusió en un ordre del dia del Ple del Parlament.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Continuació de la tramitació de la Proposició de llei RGE

núm. 4974/15, de modificació de la Llei 20/2006, de 15 de

desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, per

introduir mesures de transparència i participació, i obertura

del termini de presentació d'esmenes. 

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

13 d'abril de 2016, havent estat presa en consideració pel Ple

de la cambra, en sessió de dia 5 d'abril d'enguany, la proposició

de llei esmentada, acorda, conformement amb l'establert per

l'article 131.6 del Reglament de la cambra, trametre-la a la

Comissió d’Assumptes Institucionals i Generals i obrir el

termini perquè s'hi puguin presentar esmenes que serà de 15

dies, a comptar des del dia següent al de la publicació d'aquest

acord al BOPIB.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Substitució de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 5608/16 i 5607/16. 

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

13 d'abril de 2016, conformement amb l'article 166 del

Reglament de la cambra, es dóna per assabentada de la

substitució de les preguntes esmentades, presentades pels

diputats Alberto Jarabo i Vicente i Carlos Saura i León,

ambdós del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relatives

a dèficit públic i a condicions laborals dels treballadors i les

treballadores de la neteja de les concessionàries dels hospitals

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-009.pdf#page=9
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-040.pdf#page=61
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-040.pdf#page=61
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i del servei d'atenció primària de les Illes Balears, incloses a

l'ordre del dia de la sessió plenària de dia 12 d'abril de 2016,

per les preguntes RGE núm. 5933/16, relativa a papers de

Panamà, i RGE núm. 5976/16, relativa a facultat de medicina.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Retirada de la InterpelAlació RGE núm. 1300/16. 

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

13 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5724/16,

del Grup Parlamentari Popular, i accepta la retirada de la

interpelAlació esmentada, relativa a protecció de les praderies

de posidònia.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Acord de tramitació pel procediment directe i en lectura

única per al Projecte de llei RGE núm. 5548/16, de

modificació del text refós de la Llei de consells escolar de les

Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de

setembre. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, formalment

constituïda com a tal a la sessió de la Junta de Portaveus de dia

13 d'abril de 2016, després d'haver oït el parer unànime

d'aquesta junta, adopta formalment l'acord de proposar al Ple

de la cambra que el projecte de llei esmentat es tramiti pel

procediment directe i en lectura única.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Canvi a la Ponència d'estudi de les modificacions de la

norma reglamentària per tal de dinamitzar el funcionament de

la cambra, millorar-ne la transparència i afavorir la

participació dels ciutadans, la societat civil, les institucions i

les entitats acreditades del Parlament de les Illes Balears.

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

13 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5549/16,

del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, i resta assabentada

de la substitució de la diputada Montserrat Seijas i Patiño per

la diputada Marta Maicas i Ortiz a la ponència esmentada.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Canvi a la Ponència d’estudi en relació amb la composició

del Ple del Consell Insular de Formentera del Parlament de les

Illes Balears.

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

13 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5550/16,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, i resta assabentada

de la substitució del diputat Nel Martí i Llufriu per la diputada

Patrícia Font i Marbán a la ponència esmentada.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

Canvi a les comissions de Turisme i de Salut del Parlament

de les Illes Balears.

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

13 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5552/16,

del Grup Parlamentari Mixt, i resta assabentada dels canvis

següents:

• La representant d'aquest grup a la Comissió de Salut serà la

diputada Olga Ballester i Nebot.

• La representant d'aquest grup a la Comissió de Turisme serà

la diputada Sílvia Tur i Ribas.

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Designació de portaveu titular i de la persona que

eventualment el pot substituir del Grup Parlamentari

Socialista.

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

13 d'abril de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 5729/16,

del Grup Parlamentari Socialista, i resta assabentada de les

designacions següents:

• Portaveu titular: Andreu Alcover i Ordines

• Persona que eventualment el pot substituir: Isabel Oliver i

Sagreras

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-032.pdf#page=24


BOPIB núm. 41 - 15 d'abril de 2016 1799

Ordre de Publicació

E)

Composició de la Ponència específica per tractar totes les

qüestions relacionades amb un nou règim especial.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels

dies 31 de març i 6 i 13 d'abril de 2016, admeté a tràmit els

escrits RGE núm. 4764/16, 4941/16 a 4943/16, 4947/16,

5279/16 i 5923/16, presentats pels diferents grups

parlamentaris de la cambra, mitjançant els quals es comuniquen

els membres que han de formar part de la ponència esmentada

i que són els següents:

Grup Parlamentari Popular

• Antoni Camps i Casasnovas

• Rafael Nadal i Homar

Grup Parlamentari Socialista

• Andreu Alcover i Ordinas

• Damià Borràs i Barber

Grup Parlamentari Podem Illes Balears

• 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

• Josep Castells i Baró

Grup Parlamentari Mixt

• Sílvia Tur i Ribas

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

F)

Composició de la Ponència per tal d’elaborar una

proposta del text de la Proposició de llei del tercer sector de

Balears.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessions dels

dies 2 i 10 de desembre de 2015 i 14 d'abril de 2016, admeté a

tràmit els escrits RGE núm. 8828/15, 8924/15, 9623/15,

9667/15, 5954/16 i 5975/16, presentats pels diferents grups

parlamentaris de la cambra, mitjançant els quals es comuniquen

els membres que han de formar part de la ponència esmentada

i que són els següents:

Grup Parlamentari Popular

• Sandra Fernández i Herranz

• Juan Manuel Lafuente i Mir

Grup Parlamentari Socialista

• Conxa Obrador i Guzmán

• Jaume Garau i Salas

Grup Parlamentari Podem Illes Balears

• Baltasar Picornell i Lladó

Grup Parlamentari MÉS per Mallorca

• Margalida Capellà i Roig

Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears

• Maria Antònia Sureda i Martí

Grup Parlamentari MÉS per Menorca

• Josep Castells i Baró

Grup Parlamentari Mixt

• Olga Ballester i Nebot

Palma, a 13 d'abril de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

G)

Anunci de licitació per a l’adjudicació d’un contracte de

servei de Seguretat i Vigilància dels dos edificis del Parlament

de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor, núm. 11 i

carrer Palau Reial núm. 8, ambdós de Palma.

Anunci de licitació per a l’adjudicació d’un contracte de

servei de Seguretat i Vigilància dels dos edificis del

Parlament de les Illes Balears, situats al carrer

Conqueridor, núm. 11 i carrer Palau Reial núm. 8, ambdós

de Palma  

1. Entitat adjudicadora

Organisme: Parlament de les Illes Balears.

Dependència que tramita l’expedient: Serveis Econòmics

Núm. expedient: 1/2016

Perfil del contractant: www.parlamentib.es (perfil del

contractant)

 

2. Objecte del contracte i CPV

Servei de Seguretat i Vigilància dels dos edificis del Parlament

de les Illes Balears, situats al carrer Conqueridor, núm. 11 i al

carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma.

CPV: 797100004 (Serveis de seguretat)

3. Tramitació, procediment i criteris

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Criteris d’adjudicació:

1. Oferta econòmica: 40%

2 .Metodologia:20%

2.1. Metodologia suggerida en la relació i la interacció de

l’empresa licitadora amb l’Administració: 8%

2.2. Metodologia en franges horàries, torns i relleus a

ambdós edificis del Parlament: 2%
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2.3. Metodologia de les tasques dels vigilants de seguretat

en el servei, control d’accessos, control de claus, rondes,

inspecció de paqueteria, etc.: 6%

2.4. Metodologia de la intercomunicació (verbal i escrita):

2%

2.5. Protocols davant emergències: 2%

3. Borsa d’hores sense cost: 20%

4. Millores:20%

4.1. Aparells detectors per a control d’accessos: 5%

4.2. Sistemes de comunicacions: 1%

4.3. Control de rondes: 2%

4.4. Sistemes de vídeo vigilància: 2 %

4.5. Revisions / manteniment de sistemes instalAlats: 3%

4.6. Connexions CRA: 3%

4.7. Sistema antiintrusió: 2%

4.8. Altres millores: 2%

4. Termini d’execució i lloc d’execució:

Termini: de l’2 d’agost de 2016 a l’1 d’agost de 2018, en tot

cas, una vegada formalitzat el contracte.

Lloc d’execució: Parlament de les Illes Balears, carrer

Conqueridor, núm. 11 i carrer Palau Reial, núm. 8 de Palma.

Possibilitat de pròrroga: sí, amb un màxim de dos anys.

 

5. Pressupost base de licitació i valor estimat

Import sense IVA: 431.626,40 i
IVA: 90.641,54 i
Import total: 522.267,94 i
Valor estimat: 863.252,80 i

6. Garantia:

Garantia provisional: eximida.

Garantia definitiva: 5% de l’import d’adjudicació (IVA exclòs).

7. Classificació i solvència: 

Classificació: Els licitadors podran acreditar la seva solvència

a través de la següent classificació: grup m subgrup 2 categoria

4

Tipus d’activitat: servei de seguretat, custòdia i protecció.

Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i

professional: D’acord amb les lletres F.2 i F.3 del Quadre de

característiques del contracte que figura al Plec de Clàusules

Administratives Particulars.

8. Condicions especials d’execució del contracte:

Veure lletra M del Quadre de Característiques del Contracte al

Plec de Clàusules Administratives Particulars.

9. Obtenció de documentació i informació:

a) Entitat: serveis econòmics del Parlament de les Illes

Balears.

b) Domicili: carrer Palau Reial, núm. 8

c) Localitat: Palma CP 07001

d) Telèfon: 971228281

e) Fax: 971718201

f) www.parlamentib.es (perfil del contractant)

10. Presentació de les ofertes:

a) Lloc de presentació: registre de l’Oficialia Major del

Parlament de les Illes Balears, carrer Palau Reial,  núm. 8 de

Palma, de nou a catorze hores.

b) Data límit de presentació d’ofertes: 15 dies següents al de la

publicació d’aquest anunci.

c) Documentació a presentar: l’establerta al plec de clàusules

administratives particulars que regeixen aquesta contractació.

d) Admissió de variants: no.

 

11. Obertura de proposicions:

Tendra lloc a la seu del Parlament de les Illes Balears, carrer

Conqueridor, núm. 11 de Palma.

Data i hora: s’avisarà oportunament mitjançant correu

electrònic o fax.

12. Despeses dels anuncis

Seran a càrrec de l’adjudicatari.

A la seu del Parlament, 13 d’abril de 2016.

La lletrada oficiala major,

Esperança Munar i Pascual.
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