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0. DIPUTACIÓ PERMANENT DEL
PARLAMENT

0.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)

Convocatòria de sessió extraordinària de la Comissió

d’Hisenda i Pressuposts (RGE núm. 10345/16).

 La Diputació Permanent del Parlament de les Illes Balears,

en sessió de dia 21 de juny de 2016, va acordar per unanimitat

de convocar sessió extraordinària de la Comissió d'Hisenda i

Pressuposts, solAlicitada pel Grup Parlamentari Popular, per tal

de dur a terme la compareixença del director general de

Pressuposts i Finançament sobre la viabilitat pressupostària de

la implantació de la facultat de medicina.

Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.1. PROJECTES DE LLEI

Ordre de Publicació

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

dia 30 de juny de 2016, d'acord amb el que disposa l'article

117 del Reglament del Parlament, admet a tràmit el Projecte

de Llei RGE núm. 10512/16, per la qual es modifica la

Compilació de dret civil 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 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Pilar Costa i Serra, secretària del Consell de Govern,

CERTIFIC:

Que el Consell de Govern, en la sessió de dia 17 de juny de

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

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

es modifica la Compilació de dret civil de les Illes Balears.

En exercici de la competència legislativa en dret civil -ex

articles 30.27 i 84.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes

Balears, en relació amb la regla 8a de l’article 149.1 de la

Constitució espanyola-, aquest projecte de llei té per objecte la

modificació de determinats articles en matèria de successions

del text refós de la Compilació de dret civil de les Illes Balears,

aprovat pel Decret Legislatiu 79/1990, de 6 de setembre.

En el procés de proposta de modificació de la Compilació

hi ha participat la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes

Balears, com a òrgan permanent de consulta i assessorament

del Govern de les Illes Balears en matèria de dret civil propi,

adscrit orgànicament a la Conselleria de Presidència, el qual

exerceix funcions d’estudi i de revisió dels cossos legals i de

les lleis civils vigents.

En relació amb la successió intestada a favor de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, es modifica l’article

53 del llibre I, aplicable també a Menorca, i l’article 84 del

llibre III, d’Eivissa i Formentera, de la Compilació de dret civil

de les Illes Balears, que fan referència a la successió intestada,

a falta de familiars amb dret a l’herència.

En cas que no quedi cap persona amb dret a heretar en

l’ordre successori que estableix la llei, el cabal relicte del difunt

ha de passar a la comunitat autònoma, amb la declaració prèvia

d’hereu, acceptada l’herència a benefici d’inventari.

La destinació dels béns estarà condicionada per la finalitat

i el territori: s’hauran de destinar els béns heretats, o el seu

valor, a institucions o establiments d’assistència i beneficència

social, d’educació o culturals ubicats en el territori de la

comunitat autònoma. D’aquests béns o del seu producte o del

seu valor, en correspon una tercera part als que desenvolupin

la seva activitat en el municipi de darrera residència habitual

del causant, una altra tercera part als de l’illa respectiva i la

tercera part restant als de la comunitat autònoma. En el supòsit

que la darrera residència habitual del causant sigui a l’illa de

Formentera, en corresponen dues terceres parts als de l’illa i la

tercera part restant als de la comunitat autònoma.

Aquesta modificació de la Compilació ha generat la

modificació necessària de la normativa de patrimoni, a l’efecte

de regular el procés de declaració d’hereva intestada de

l’Administració.

Pel que fa a la llegítima del cònjuge vidu -de les illes de

Mallorca i Menorca-, la doctrina jurisprudencial en relació amb

la llegítima vidual, fonamentada en la convivència efectiva

entre els cònjuges, configura la pèrdua del dret quan es

produeix una separació de fet, sempre que es tracti d’una

separació genuïna, determinada per una clara ruptura de la vida

de parella, ferma i amb propòsit de definitiva, de manera que

quedi acreditada la desaparició de l’affectio; i no d’un supòsit

de simple allunyament transitori o intermitent que no revela

amb claredat la voluntat decidida de posar fi a la unió.

L’article 45 encara manté la causalitat de la separació per

part del premort per determinar el dret a la llegítima del consort

vidu. Per aquesta raó, i atès que la separació és avui

consensual, és necessari modificar els paràgrafs 1 i 2 de

l’article 45, d’acord amb el criteri jurisprudencial.

En relació amb la definició a favor del cònjuge vidu -de

l’illa de Mallorca-, el fet de passar a posteriors núpcies

comporta que el cònjuge vidu serà legitimari en la successió del

seu consort premort. El dret civil balear permet un marge de

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-051.pdf#page=30
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llibertat per organitzar la successió pròpia al marge de la

relació matrimonial nova que s’ha format. La modificació pot

donar solució a les parelles que volen contreure matrimoni i

volen destinar tot el seu patrimoni, quan morin, als seus fills

respectius, sense que la llei les limiti per efecte de la llegítima

vidual.

Es modifiquen els dos articles del llibre II de la Compilació

aplicables a l’illa de Menorca. En relació amb la denominada,

a Menorca, societat rural, que regula l’article 64, la nova

redacció qualifica expressament la seva naturalesa jurídica com

a societat civil i concreta diversos aspectes de la relació entre

els conreadors, la formalització del contracte i el termini pactat.

La modificació de l’article 65 estableix la vigència de la

definició a l’illa de Menorca, amb la mateixa regulació prevista

en el règim successori de l’illa de Mallorca, atès que s’elimina

l’excepció aplicada fins ara per a Menorca.

La discapacitat és una de les situacions que el legislador

preveu com a digna d’especial protecció, tant en l’àmbit

personal com en el patrimonial. El legislador balear va

introduir, l’any 2009, les causes d’indignitat successòria i

desheretament, pensant, en aquell moment, a donar resposta a

situacions tan greus com és el maltractament de la dona. Falta

fer un pas més i protegir, de manera específica, les persones en

situació de discapacitat, en el grau que indica la llei, perquè no

pugui heretar qui no les ha atès perquè els hagi negat els

aliments. Per aquesta raó, s’introdueix la lletra h en l’article 7

bis, per a Mallorca i Menorca, i en el 69 bis, per a Eivissa i

Formentera.

Des d’un altre caire, s’ha modificat l’article 49 de la

Compilació -de les illes de Mallorca i Menorca-, amb l’objectiu

de donar instruments per poder atendre els fills o descendents

legitimaris amb capacitat modificada judicialment, mentre

visquin. Per aquesta raó, s’afegeix un nou paràgraf, que regula

la possibilitat de constituir un fideïcomís sobre la quota

legitimària global, de manera que la persona amb capacitat

modificada judicialment és fiduciària i els legitimaris,

fideïcomissaris.

La Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears, a

conseqüència de l’avaluació permanent de la regulació que

recull la Compilació, ha detectat determinades errades,

disfuncions o redaccions que resulten incompletes a l’efecte

d’una comprensió millor, en conseqüència, s’afegeix a aquesta

llei la modificació de diversos articles i la correcció d’uns altres

-en la versió catalana i/o en la castellana.

Com a conseqüència de la modificació de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears, s’hi afegeix la modificació de la

Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la comunitat

autònoma de les Illes Balears. S’incorporen dos nous articles a

aquesta llei. D’acord amb el nou article 44 bis, correspon a la

comunitat autònoma de les Illes Balears dur a terme tots els

procediments i processos per declarar l’Administració hereva

interessada.

Els procediments de repartiment dels béns o del seu

producte o el seu valor, i si escau la proposta d’entitats o

finalitats a què es destini, l’ha de dur a terme l’òrgan competent

en matèria de patrimoni, prèvia consulta amb les

administracions territorials vinculades als municipis i les illes

previstes en les disposicions corresponents de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears.

D’altra banda, el nou article 41 ter, tal com regulen altres

administracions autonòmiques, estableix el límit temporal de

trenta anys de la condició o afectació en relació amb les

adquisicions, que facilita l’adaptació a les situacions futures.

D’acord amb la nova disposició addicional cinquena, el que

preveu l’article 41 ter ha de tenir efecte respecte de les

disposicions gratuïtes de béns i drets a favor de la comunitat

autònoma que s’hagin perfet abans de l’entrada en vigor de la

llei, sempre que prèviament no s’hagi exercit l’acció

revocatòria corresponent.

El projecte de llei preveu el desplegament reglamentari tant

del procediment per declarar l’Administració hereva intestada

com del procediment de repartiment dels béns, abans

esmentats.

El projecte de llei ha obtingut la conformitat del Consell

Consultiu de les Illes Balears, en el dictamen preceptiu en

relació amb la modificació de la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del

patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i el seu

desplegament; a més, ha proposat afegir la disposició

addicional cinquena en relació amb el règim d’aplicació del que

preveu l’article 41 ter.

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

consellera de Presidència, adopta l’acord següent:

“Primer. Aprovar el Projecte de llei pel qual es modifica

la Compilació de dret civil 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, 17 de juny de 2016

El secretari del Consell de Govern.

Vistiplau, la presidenta.

A)

PROJECTE DE LLEI PER LA QUAL ES MODIFICA

LA COMPILACIÓ DE DRET CIVIL DE LES ILLES

BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Objecte

En exercici de la competència legislativa en dret civil —ex

articles 30.27 i 84.1 de l’Estatut d’autonomia de les Illes

Balears, en relació amb la regla 8a de l’article 149.1 de la

Constitució espanyola—, aquesta Llei té per objecte la

modificació de determinats articles en matèria de successions

del Text refós de la Compilació de dret civil de les Illes

Balears, aprovat pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de

setembre.
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En el procés de proposta de modificació de la Compilació

hi ha participat la Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes

Balears, com a òrgan permanent de consulta i assessorament

del Govern de les Illes Balears en matèria de dret civil propi,

adscrit orgànicament a la Conselleria de Presidència, el qual

exerceix funcions d’estudi i de revisió dels cossos legals i de

les lleis civils vigents.

II

La successió intestada a favor de la comunitat autònoma

de les Illes Balears

La importància de la successió intestada en el dret

successori balear i les seves peculiaritats a Mallorca i a

Menorca, d’una banda, i a Eivissa i a Formentera, d’una altra,

i també la innegable connexió amb les llegítimes, demanen una

nova regulació més àmplia i detallada. Però, en espera

d’aquesta regulació, s’ha considerat prioritari establir el dret de

la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a heretar abintestat

en els supòsits indicats, a fi de no demorar per més temps la

regulació d’aquesta matèria.

Per això, es modifica l’article 53 del llibre I, aplicable

també a Menorca, i l’article 84 del llibre III, d’Eivissa i

Formentera, de la Compilació de dret civil de les Illes Balears,

que fan referència a la successió intestada, a falta de familiars

amb dret a l’herència.

Entre els preceptes del Codi civil que, en virtut d’aquesta

remissió al mateix Codi, resulten aplicables, hi ha l’article 956,

que estableix la successió de l’Estat a falta de persones que

tenguin el dret reconegut per la llei a heretar dels causants que

no han disposat la seva successió mitjançant testament o

contracte successori.

Avui en dia és general considerar que, en el marc de l’estat

autonòmic que estableix la Constitució, resulta natural i lògic

que les comunitats autònomes que disposen de dret civil propi

puguin legislar sobre aquesta matèria i que la regulació tengui

per objecte la crida a la comunitat autònoma en lloc de fer-la a

l’Estat. En aquest sentit, la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del

patrimoni de les administracions públiques, estableix en

l’article 20.6 que la successió legítima de l’Administració

General de l’Estat i de les comunitats autònomes s’ha de regir

per aquesta Llei, el Codi civil i les seves normes

complementàries o les normes de dret foral o especial que hi

siguin aplicables, i en la disposició final segona, sobre títols

competencials, assenyala que les disposicions d’aquesta Llei

“es dicten a l’empara de l’article 149.1.8a de la Constitució, i

són d’aplicació general, sens perjudici del que disposen els

drets civils forals o especials, allà on n’hi hagi”; a continuació,

assenyala els preceptes de la Llei que tenen la condició de

legislació bàsica, amb la particularitat que cap d’aquests no

impedeix l’assumpció de competències legislatives sobre la

matèria ni que la seva regulació prevegi la substitució de l’Estat

per la comunitat autònoma. Així s’ha establert en els articles

442-12 i 442-13 de la Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre

quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions; en

l’article 117 de la Llei 5/2015, de 25 de juny, de dret civil basc;

en els articles 536 i 537 del Codi del dret foral d’Aragó,

aprovat pel Decret legislatiu 1/2011, de 22 de març; en els

articles 267 a 269, que integren el capítol VI del títol X, de la

Llei 2/2006, de 14 de juny, del dret civil de Galícia; en el

número 7 de la Llei 304 de la Compilació de dret civil foral o

fur nou de Navarra, aprovada per la Llei 1/1973, d’1 de març,

i modificada per la Llei foral 5/1987, d’1 d’abril, i fins i tot en

l’article 43.3 de la Llei 14/2003, de 10 d’abril, de la Generalitat

Valenciana.

Aquesta Llei estableix les línies generals de la successió per

part de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears dels béns

dels causants que moren abintestat o sense haver atorgat cap

pacte successori i sense persones amb dret a heretar, quan la

seva successió es regeixi pel dret civil de les Illes Balears.

Per determinar quines són les persones que tenen dret a

heretar i els drets sobre l’herència, és necessari tramitar un

expedient de jurisdicció voluntària com és la declaració

d’hereus abintestat, que a Mallorca i Menorca és preceptiva

quan no hi ha testament o pacte successori, i quan aquests són

declarats nuls o resulten ineficaços; mentre que a Eivissa i

Formentera ho és, a més, quan la successió del causant s’ha

deferit per testament o pacte successori només en part.

En cas que no quedi cap persona amb dret a heretar en

l’ordre successori que estableix la llei, el cabal relicte del difunt

passarà a la Comunitat Autònoma, així com disposa aquesta

Llei.

Finalment, atès el caràcter estàtic de les remissions

legislatives —segons la disposició final segona de la

Compilació—, es manté la remissió als articles del Codi civil

que regulen la successió intestada, sens perjudici de la

salvaguarda de les especialitats pròpies.

III

La llegítima del cònjuge viudo

Actualment, la doctrina jurisprudencial en relació amb la

llegítima vidual, fonamentada en la convivència efectiva entre

els cònjuges, configura la pèrdua del dret quan es produeix una

separació de fet, sempre que es tracti d’una separació genuïna,

determinada per una clara ruptura de la vida de parella, ferma

i amb propòsit de definitiva, de manera que quedi acreditada la

desaparició de l’affectio; i no d’un supòsit de simple

allunyament transitori o intermitent que no revela amb claredat

la voluntat decidida de posar fi a la unió.

L’article 45 encara manté la causalitat de la separació per

part del premort per determinar el dret a la llegítima del consort

viudo. Per aquesta raó, i atès que la separació és avui

consensual, és necessari modificar els paràgrafs 1 i 2 de

l’article 45, d’acord amb el criteri jurisprudencial.

IV

La definició a favor del cònjuge viudo

La problemàtica que s’ha suscitat, al llarg del temps, per

mor de les segones núpcies en el dret successori, resolta per les

reserves lineal i vidual, avui es presenta des d’un altre caire, de

resultes de situacions derivades del que s’anomenen,

sociològicament, famílies reconstituïdes. Passar a posteriors

núpcies comporta que el cònjuge viudo serà legitimari en la

successió del seu consort premort.

El dret civil balear permet un marge de llibertat per

organitzar la successió pròpia al marge de la relació

matrimonial nova que s’ha format. 
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El Codi civil estatal no ho permet, perquè l’article 816 ho

prohibeix respecte de qualsevol legitimari. En el dret civil de

Mallorca, pel privilegi concedit per Jaume I el 4 de març de

1274, que regulen els vigents articles 50 i 51 de la Compilació

de dret civil, es permet la renúncia a la llegítima futura, o

millor, al seu suplement, atorgada pels descendents respecte als

ascendents, sempre que siguin legitimaris. Aquesta institució,

fruit de la riquesa que va tenir l’antic dret civil del territori

balear, pot donar solució a les parelles que volen contreure

matrimoni i volen destinar tot el seu patrimoni, quan morin, als

seus fills respectius, sense que la llei les limiti per efecte de la

llegítima vidual.

Aquest acte jurídic, entre vius i voluntari, donarà la llibertat

als cònjuges que així ho determinin de manifestar, davant

notari, la definició dels futurs drets legitimaris d’origen vidual

que els puguin pertànyer a la mort del seu consort. Aquesta raó

ha impulsat el legislador a estendre la institució de la definició

—que pot atorgar el fill a la llegítima futura i, si escau, als

altres drets successoris en l’herència dels seus pares— als

cònjuges.

V

Modificació del dret civil de Menorca

Es modifiquen els dos articles del llibre II de la Compilació

aplicables a l’illa de Menorca.

En relació amb la denominada, a Menorca, societat rural,

que regula l’article 64, la nova redacció qualifica expressament

la seva naturalesa jurídica com a societat civil i concreta

diversos aspectes de la relació entre els conreadors, la

formalització del contracte i el termini pactat.

La modificació de l’article 65 estableix la vigència de la

definició a l’illa de Menorca, amb la mateixa regulació prevista

en el règim successori de l’illa de Mallorca, atès que s’elimina

l’excepció aplicada fins ara per a Menorca.

VI

Protecció de persones amb discapacitat

La discapacitat és una de les situacions que el legislador

preveu com a digna d’especial protecció, tant en l’àmbit

personal com en el patrimonial. La Llei estatal 41/2003, de 18

de novembre, va suposar un primer pas per a la protecció de les

persones amb discapacitat. Posteriorment, la Convenció de

Nacions Unides sobre els drets de les persones amb

discapacitat, que va ser aprovada el 13 de desembre de 2006 i

va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, va significar un

reconeixement i un canvi de criteri en la protecció de les

llibertats i dels drets de les persones amb discapacitat, amb la

finalitat d’obtenir un reconeixement a escala mundial de la

discapacitat com una qüestió de drets humans.

El legislador balear va introduir, per mitjà de la Llei

3/2009, de 27 d’abril, de modificació de la Compilació de dret

civil de les Illes Balears, les causes d’indignitat successòria i

desheretament, pensant, en aquell moment, a donar resposta a

situacions tan greus com és el maltractament de la dona. Falta

fer un pas més i protegir, de manera específica, les persones en

situació de discapacitat, en el grau que indica la llei, perquè no

pugui heretar qui no les ha atès perquè els hagi negat els

aliments.

Per aquesta raó, s’introdueix la lletra h en l’article 7 bis, per

a Mallorca i Menorca, i en el 69 bis, per a Eivissa i Formentera.

Des d’un altre caire, s’ha modificat l’article 49 de la

Compilació, amb l’objectiu de donar instruments per poder

atendre els fills o descendents legitimaris, amb capacitat

modificada judicialment, mentre visquin.

Es tracta de protegir la persona amb capacitat modificada

judicialment. Aquesta situació d’incapacitat preval sobre el

principi d’intangibilitat de la llegítima. Per aquesta raó,

s’afegeix un nou paràgraf, el segon, que regula la possibilitat de

constituir un fideïcomís sobre la quota legitimària global, de

manera que la persona amb capacitat modificada judicialment

és fiduciari i els legitimaris, fideïcomissaris. El text de la

denominada cautela Socini del vigent article 49 queda com a

paràgraf primer.

VII

Altres modificacions de la Compilació

La Comissió Assessora de Dret Civil de les Illes Balears, a

conseqüència de l’avaluació permanent de la regulació que

recull la Compilació, ha detectat determinades errades,

disfuncions o redaccions que resulten incompletes a l’efecte

d’una comprensió millor.

Atès que d’acord amb la Llei 4/2011, de 31 de març, de la

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

qualitat normativa i la millora de la regulació són els principis

informadors de la política legislativa, s’afegeix a aquesta Llei

la modificació de diversos articles, per introduir millores en la

redacció i comprensió dels textos, com ara els articles 4, 7 bis,

14 a 20, 29, 33, 46 a 48, 69 bis, 74, 81 i 86.

D’altra banda, dues disposicions addicionals recullen la

modificació puntual de la versió catalana i la versió castellana

de la Compilació, a l’efecte de millorar-ne la redacció o

precisar-ne la terminologia.

VIII

Normativa de patrimoni de la comunitat autònoma de les

Illes Balears

La regulació de la successió per part de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears dels béns dels causants que

moren abintestat o sense haver atorgat cap pacte successori i

sense parents amb dret a heretar, quan la seva successió es

regeixi pel dret civil de les Illes Balears, té conseqüències en

relació amb l’activitat que haurà de dur a terme l’Administració

de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears quant al

procediment administratiu de la seva declaració com a hereva,

la participació en els processos judicials respecte de la

intervenció i l’inventari dels béns i, si escau, la conservació i

l’administració dels béns fins a la resolució definitiva, la presa

de possessió i el repartiment dels béns, els seus productes o el

seu valor.

En conseqüència, a la modificació de la Compilació de dret

civil de les Illes Balears s’hi afegeix la modificació de la Llei

6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears. S’hi incorporen dos articles i una

disposició addicional per regular el procediment per declarar

l’Administració hereva intestada i per establir el límit temporal
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de la condició o afectació en relació amb les adquisicions, com

és el supòsit de la successió intestada a favor de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears tal com preveu la nova regulació

de la Compilació.

D’acord amb el principi de capacitat organitzativa de

l’Administració, s’autoritza el desplegament reglamentari per

establir el règim d’actuació dels òrgans administratius que han

de dur a terme els tràmits i les gestions encaminats a la

incorporació al patrimoni de la Comunitat Autònoma i el

procediment posterior de repartiment dels béns, els seus

productes o el seu valor.

Article primer

Es modifica l’apartat 3 de l’article 4 del Text refós de la

Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret

legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir la

redacció següent:

"3. Els cònjuges podran celebrar entre si tota classe de

contractes i transmetre’s béns i drets per qualsevol títol.

En cas d’impugnació judicial, es presumirà, tret de

prova en contra, que la transmissió és gratuïta.

Les donacions entre cònjuges seran revocables tan sols

en els supòsits que preveuen les lletres a i b de l’apartat 1

de l’article 7 bis, quan el donant sigui el cònjuge agreujat,

per incompliment de càrregues i per ingratitud. Es

consideren causes d’ingratitud, a més de les que estableix

el Codi civil, l’incompliment greu o reiterat dels deures

conjugals, l’anulAlació del matrimoni si el donatari ha obrat

de mala fe i la separació o el divorci."

Article segon

Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 7 bis del

Text refós de la Compilació de dret civil de les Illes Balears,

aprovat pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que

passa a tenir la redacció següent:

"d) Els condemnats per sentència ferma a pena greu per

delictes contra els deures familiars en la successió de la

persona agreujada."

Article tercer

Es modifica l’article 7 bis del Text refós de la Compilació

de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

79/1990, de 6 de setembre, per incorporació d’un nou paràgraf,

corresponent a la lletra h, amb la redacció següent:

"h) En la successió de les persones amb discapacitat, els

que no hagin prestat les atencions degudes en concepte

d’aliments."

Article quart

Es modifica el paràgraf primer de l’apartat 3 de l’article 7

bis del Text refós de la Compilació de dret civil de les Illes

Balears, aprovat pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de

setembre, que passa a tenir la redacció següent:

"3. Les causes d’indignitat de l’apartat 1 són també justes

causes de desheretament."

Article cinquè

Es modifica el paràgraf segon de l’article 8 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"La donació universal és valedora de present i

irrevocable. No obstant això, pot ser revocada tan sols pel

donant en els supòsits que preveuen les lletres a i b de

l’apartat 1 de l’article 7 bis, en el cas d’incompliment de

càrregues o d’ingratitud. Es consideren causes d’ingratitud

les del tercer paràgraf de l’article 4.3 d’aquesta

Compilació."

Article sisè

Es modifica el paràgraf cinquè de l’article 14 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"Si diversos ascendents substitueixen pupilAlarment o

exemplarment el mateix descendent, cada substitució tindrà

eficàcia en relació amb els béns que el substituït hagi

adquirit per herència o per llegat de l’ascendent i

subsisteixin a la mort d’aquell; però, en relació amb

l’herència del menor o de l’incapacitat, únicament tindrà

eficàcia l’ordenada per l’ascendent mort de grau més

pròxim i, si són d’igual grau, la del darrer que mori."

Article setè

Es modifica el paràgraf primer de l’article 15 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"L’hereu o els hereus instituïts només en cosa certa,

quan concorrin amb l’hereu o els hereus instituïts sense

aquesta assignació, seran considerats simples legataris.

Però, si l’hereu únic o tots els hereus instituïts ho són en

cosa certa, se’n consideraran legataris i, quant a la resta de

l’herència, tindran el caràcter d’hereus universals, per parts

iguals si fossin diversos."

Article vuitè

Es modifica el darrer paràgraf de l’article 16 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"L’incompliment del mode imposat a la institució

d’hereu mai no podrà donar lloc a la seva resolució."

Article novè

Es modifica el paràgraf primer de l’article 17 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel
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Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"Mitjançant codicil, l’atorgant pot addicionar o reformar

el seu testament o la donació universal de béns presents i

futurs o, a falta d’aquests, pot dictar disposicions sobre la

seva successió a càrrec dels hereus intestats; però, en cap

cas, no pot instituir hereu, ni revocar la institució atorgada

anteriorment ni excloure cap hereu de la successió ni

establir substitucions, exceptuant-ne les fideïcomissàries i

les preventives de residu, ni desheretar legitimaris ni

imposar condició a l’hereu. No obstant això, en el codicil

podrà expressar el nom de l’hereu o els hereus i determinar

la porció en què cadascun d’ells hagi de considerar-se

instituït, amb les limitacions que estableix aquest article. En

el codicil pot establir-se una substitució vulgar al legatari."

Article desè

Es modifica el paràgraf primer de l’article 18 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"El testador podrà encomanar a l’instituït hereu, encara

que solament sigui en l’usdefruit de tots els béns de

l’herència o d’una part d’aquests, així com al legatari cridat

a l’usdefruit universal d’aquesta, que, per acte entre vius o

de darreres voluntats, els assigni a un o els distribueixi entre

diversos parents d’aquell o del mateix distribuïdor, o que

elegeixi, entre tots ells, hereu o hereus, en parts iguals o

desiguals, i en resulten exclosos els no elegits. En tot cas, se

n’hauran de salvar les llegítimes, que es faran efectives

segons el que disposi el mateix distribuïdor d’acord amb

aquesta Compilació."

Article onzè

Es modifica el paràgraf quart de l’article 18 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"Les llegítimes es defereixen, també en aquests supòsits,

des de la mort del testador, i es podran pagar, sense altres

formalitats especials, en metàlAlic, si aquell no ho ha

prohibit i el distribuïdor així ho disposa. Això no obstant,

si el dia en què quedi efectuada definitivament l’expressada

elecció o distribució no s’han exigit encara les llegítimes ni

s’han fet efectives les que s’hagin de satisfer en metàlAlic, es

comptaran precisament des d’aquest dia els terminis a què

es refereix el paràgraf quart de l’article 48 per tal de

comunicar la decisió de pagament de les llegítimes en

doblers i per tal d’efectuar-ne el lliurament per l’hereu o

hereus."

Article dotzè

Es modifica el paràgraf segon de l’article 19 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"Si l’hereu distribuïdor té l’encàrrec limitat,

exclusivament, a la distribució dels béns entre els parents

que s’assenyalen en el testament, l’herència ha de deferir-se

en el termini assenyalat pel testador per tal d’efectuar la

distribució i, si no n’hi ha, en el moment de la seva mort. En

cas que tengui facultats d’elecció o d’elecció i distribució

alhora, l’herència no es deferirà als parents fins que quedi

efectuada definitivament l’elecció o la distribució; no

obstant això, si l’elegit o l’adjudicatari dels béns per acte

entre vius renuncia a l’elecció o adjudicació, el distribuïdor

podrà fer ús de bell nou d’aquestes facultats."

Article tretzè

Es modifica l’article 20 del Text refós de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir la redacció

següent:

"Si el distribuïdor deixa d’efectuar, per qualsevol causa,

la distribució o l’elecció, hom se subjectarà al que preveu

el testament; a manca de disposició especial, es

consideraran instituïts per parts iguals aquells parents del

testador o, si escau, del mateix hereu o legatari distribuïdor

que, havent sobreviscut al distribuïdor en el cas en què

l’encàrrec comporti elecció, hagin estat determinats

individualment pel seu nom o circumstàncies, i, a falta

d’aquests, els parents més pròxims en grau entre els

genèricament indicats pel testador. En el supòsit que els

esmentats parents fossin fills o nebots del causant o del

distribuïdor, entraran en lloc del difunt, encara que hagués

sobreviscut al testador, els descendents per estirps."

Article catorzè

Es modifica la lletra a del paràgraf tercer de l’article 29 del

Text refós de la Compilació de dret civil de les Illes Balears,

aprovat pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que

passa a tenir la redacció següent:

"a) Que l’inventari de l’herència fideïcomesa, que

necessàriament haurà de ser judicial o notarial, estigui

acabat dins els cent vuitanta dies següents a la delació de

l’herència, tret que els béns que la constitueixin es trobin en

municipis distints, o que el fiduciari resideixi fora de l’illa.

En aquests supòsits, el termini serà d’un any. El retard no

imputable al fiduciari no computarà a l’efecte d’aquest

paràgraf."

Article quinzè

Es modifica la lletra b del paràgraf primer de l’article 33 del

Text refós de la Compilació de dret civil de les Illes Balears,

aprovat pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que

passa a tenir la redacció següent:

"b) Per tal de detreure de la seva quota legítima i de la

quarta trebelAliànica, amb la notificació prèvia als

fideïcomissaris coneguts."

Article setzè

Es modifica l’article 45 del Text refós de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu
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79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir la redacció

següent:

"1. El cònjuge que, en morir el consort, no es trobi separat

legalment ni de fet serà legitimari en la successió d’aquest.

2. Si entre els cònjuges separats hi ha hagut una

reconciliació degudament acreditada, el supervivent

conservarà els seus drets.

3. En concurrència amb descendents, la llegítima vidual

serà l’usdefruit de la meitat de l’haver hereditari; en

concurrència amb pares, l’usdefruit de dos terços, i, en els

altres supòsits, l’usdefruit universal."

Article dissetè

Es modifica el primer incís del paràgraf segon de l’article

46 del Text refós de la Compilació de dret civil de les Illes

Balears, aprovat pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de

setembre, que passa a tenir la redacció següent:

"No obstant això, la preterició no intencional de fills o

descendents legitimaris conferirà al legitimari preterit acció

per obtenir l’anulAlació del testament, que caducarà als

quatre anys de la mort del causant. "

Article divuitè

Es modifica el paràgraf segon de l’article 47 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"Per fixar la llegítima es deduirà del valor que tenien els

béns a la mort del causant l’import dels deutes i de les

càrregues, sense incloure-hi les imposades al testament, i

també les despeses de darrera malaltia, enterrament i

funeral."

Article dinovè

Es modifica el darrer paràgraf de l’article 48 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"Els hereus podran també fer ús de la facultat establerta

en l’article 839 del Codi civil."

Article vintè

Es modifica l’article 49 del Text refós de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir la redacció

següent:

"Article 49

No podran establir-se sobre la llegítima limitacions,

condicions, càrregues o gravàmens de cap mena, amb les

dues úniques excepcions que s’indiquen a continuació:

1. La disposició a favor d’un legitimari per valor superior

a la seva llegítima, amb l’expressa prevenció cautelar que,

si no accepta les càrregues o limitacions que li imposen es

reduirà el seu dret a la llegítima estricta, facultarà aquell per

acceptar la disposició en la forma establerta o fer seva la

llegítima lliure de tota càrrega o limitació.

2. Quan algun dels fills o descendents amb dret a llegítima

sigui una persona amb capacitat modificada judicialment,

el testador pot establir una substitució fideïcomissària sobre

l’íntegra quota legitimària que correspongui d’acord amb

l’article 42; són fiduciaris els fills o descendents amb dret

a llegítima amb capacitat modificada judicialment i

fideïcomissaris els restants legitimaris per parts iguals, sens

perjudici del dret de representació.

En aquest supòsit, els legitimaris no poden exercir la

facultat que preveu l’apartat 1 d’aquest precepte encara que

el testador l’hagi establert."

Article vint-i-unè

S’afegeix un paràgraf al final de l’article 50 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, paràgraf que té la

redacció següent:

"Els cònjuges també podran atorgar el pacte de definició

regulat en els paràgrafs anteriors, per mitjà del qual

qualsevol d’ells o ambdós renunciïn als drets successoris o

únicament a la llegítima que, al seu dia, els pugui

correspondre en la successió del seu consort de veïnatge

civil mallorquí."

Article vint-i-dosè

Es modifica l’article 51 del Text refós de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir la redacció

següent:

"Article 51

La definició deixa sense efecte qualsevol disposició

relativa a la llegítima del renunciant, sigui quina sigui la

data del testament.

Respecte a altres disposicions testamentàries a favor del

renunciant, seran vàlids, en la definició limitada a la

llegítima, la institució d’hereu i el llegat amb càrrec a la

porció lliure, sigui quina sigui la data del testament. En la

no limitada seran vàlides les disposicions de caràcter

patrimonial ordenades en testament de data posterior a la

definició i quedaran sense efecte les ordenades en testament

de data anterior, sense que hi entri en joc la substitució

vulgar, excepte la disposada a favor de descendents del

renunciant que sigui fill únic.

Mort intestat el causant, si la definició s’ha limitat a la

llegítima, el descendent o cònjuge renunciants seran cridats

com a hereus, segons les regles de la successió intestada. Si

no és limitada, qui l’hagi atorgada no serà cridat mai; sí que

ho seran els descendents del descendent renunciant, excepte
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que del pacte resulti expressament el contrari o hi hagi

altres descendents no renunciants o estirps d’ells."

Article vint-i-tresè

Es modifica l’article 53 del Text refós de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

79/1990, de 6 de setembre, que queda redactat de la manera

següent:

"Article 53

1. La successió abintestat es regeix pel que disposa el Codi

civil, sens perjudici, si escau, dels drets que reconeix al

cònjuge viudo l’article 45 i del que preveu l’article 51,

ambdós d’aquesta Compilació.

2. A falta de les persones indicades en els articles 930 a 955

del Codi civil, ha d’heretar la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears, que haurà de destinar els béns heretats o el

seu producte o el seu valor a institucions o establiments

d’assistència i beneficència social, d’educació o culturals

ubicats en el territori de la comunitat autònoma. D’aquests

béns o del seu producte o del seu valor, en correspon una

tercera part als que desenvolupin la seva activitat en el

municipi de darrera residència habitual del causant, una

altra tercera part als de l’illa respectiva i la tercera part

restant als de la comunitat autònoma.

Si correspon heretar a la comunitat autònoma de les Illes

Balears, es considerarà sempre acceptada l’herència a

benefici d’inventari, prèvia declaració d’hereu."

Article vint-i-quatrè

Es modifica l’article 64 del Text refós de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir la redacció

següent:

"Article 64

La institució coneguda a Menorca amb el nom de

societat rural és un contracte de societat civil particular

subscrit entre el titular d’una finca rústica i el conreador, els

quals actuen mancomunadament amb l’objecte d’explotar

una finca en estreta colAlaboració.

Quan la titularitat de la finca implica l’existència de dos

o més propietaris, aquests responen solidàriament davant el

conreador.

Si els conreadors són dos o més, el contracte només serà

possible si els diversos conreadors responen solidàriament

davant el titular de la finca o quan el contracte tengui per

objecte aprofitaments diversos que siguin compatibles.

El contracte, que s’ha de formalitzar en document públic

o privat, ha de fixar la durada, que en cap cas no pot ser

inferior a un any, la participació en els guanys i les pèrdues,

la mota o dotació que aporti el titular de la finca, i també la

resta d’aportacions que ha de fer cadascuna de les parts.

Una vegada conclòs el termini pactat, el contracte es

prorrogarà tàcitament per períodes anuals, tret que, amb tres

mesos d’antelació, qualsevol de les parts se’n desdigui.

El contracte de societat rural no s’extingeix per la mort

del titular de la finca o del conreador, sinó que, en el lloc

d’aquests, queden subrogats els seus successors sempre que,

quan es tracti dels successors del conreador, aquests

colAlaborin en l’explotació de la finca i no s’oposin a la

continuació del contracte. Una vegada produïda la

subrogació, sigui quin sigui el termini que s’hagi pactat en

el contracte, cadascuna de les parts se’n podrà desdir, però

aquest continuarà vigent fins al final de l’any agrícola.

Cal atenir-se als usos i costums en el que no preveu

aquest llibre o en el que no hagi estat expressament

establert en el contracte."

Article vint-i-cinquè

Es modifica l’article 65 del Text refós de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir la redacció

següent:

"Article 65

A l’illa de Menorca regeix el que disposa el llibre I

d’aquesta Compilació, a excepció del títol III."

Article vint-i-sisè

Es modifica la lletra d de l’apartat 1 de l’article 69 bis del

Text refós de la Compilació de dret civil de les Illes Balears,

aprovat pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que

passa a tenir la redacció següent:

"d) Els condemnats per sentència ferma a pena greu per

delictes contra els deures familiars en la successió de la

persona agreujada."

Article vint-i-setè

Es modifica l’article 69 bis del Text refós de la Compilació

de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

79/1990, de 6 de setembre, per incorporació d’un nou paràgraf

corresponent a la lletra h, amb la redacció següent:

"h) En la successió de les persones amb discapacitat, els

que no hagin prestat les atencions degudes en concepte

d’aliments."

Article vint-i-vuitè

Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l’article 69 bis del Text

refós de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat

pel Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a

tenir la redacció següent:

"3. Les causes d’indignitat de l’apartat 1 són també justes

causes de desheretament.

4. En tota la resta s’aplica, supletòriament, el Codi civil."
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Article vint-i- novè

Es modifica el paràgraf primer de l’article 74 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"Els pactes successoris són irrevocables. Tan sols

podran ser modificats o deixats sense efecte per mutu

dissentiment que consti en escriptura pública i per les

causes enumerades en els supòsits prevists en les lletres a i

b de l’apartat 1 de l’article 69 bis."

Article trentè

Es modifica l’apartat 1 de l’article 81 del Text refós de la

Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret

legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir la

redacció següent:

"1. L’hereu o successor contractual obligat al pagament de

la llegítima podrà, sense intervenció dels legitimaris,

acceptar l’herència, inscriure els béns rebuts en els registres

públics i alienar-los o gravar-los per qualsevol títol; podrà,

així mateix, pagar la llegítima en metàlAlic, encara que no

n’hi hagués a l’herència, tret de disposició en contra del

testador o de l’instituent."

Article trenta-unè

Es modifica l’article 84 del Text refós de la Compilació de

dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu

79/1990, de 6 de setembre, que queda redactat de la manera

següent:

"Article 84

1. La successió intestada a Eivissa i Formentera es regeix

per les normes del Codi civil.

2. No obstant el que disposa el paràgraf anterior, el cònjuge

viudo adquirirà lliure de fiança, en la successió del consort

difunt, l’usdefruit de la meitat de l’herència intestada en

concurrència amb descendents i de dues terceres parts en

concurrència amb ascendents. No tindrà aquest dret el

cònjuge viudo separat legalment o de fet.

3. A falta de les persones indicades en els articles 930 a 955

del Codi civil, ha d’heretar la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears, que haurà de destinar els béns heretats o el

seu producte o el seu valor a institucions o establiments

d’assistència i beneficència social, d’educació o culturals

ubicats en el territori de la comunitat autònoma. D’aquests

béns o del seu producte o del seu valor, en correspon una

tercera part als que desenvolupin la seva activitat en el

municipi de darrera residència habitual del causant si és a

l’illa d’Eivissa, una altra tercera part als de l’illa i la tercera

part restant als de la comunitat autònoma. En el supòsit que

la darrera residència habitual del causant sigui a l’illa de

Formentera, en corresponen dues terceres parts als de l’illa

i la tercera part restant als de la comunitat autònoma.

Si correspon heretar a la comunitat autònoma de les Illes

Balears, es considerarà sempre acceptada l’herència a

benefici d’inventari, prèvia declaració d’hereu."

Article trenta-dosè

Es modifica el paràgraf primer de l’article 86 del Text refós

de la Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel

Decret legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que passa a tenir

la redacció següent:

"L’explotació a majoral, conveni agrícola parciari pactat

en qualsevol forma entre el propietari i el conrador o

majoral, es regirà per allò que s’hi hagi convingut i pel que

estableix aquesta Compilació. A falta d’això, hom s’atindrà

als usos i costums insulars."

Article trenta-tresè

Es modifica la disposició final segona del Text refós de la

Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret

legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, que queda redactat de la

manera següent:

"Disposició final segona

Les remissions que aquesta Compilació fa a les

disposicions del Codi civil s’entenen fetes a la redacció

vigent a l’entrada en vigor del Text refós aprovat pel Decret

legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, excepte les

modificacions posteriors, respecte de les quals les

remissions que aquestes facin al Codi civil s’entenen fetes

a la redacció vigent a l’entrada en vigor de cada llei de

modificació."

Article trenta-quatrè

S’afegeixen dos nous articles, els articles 41 bis i 41 ter, a

la Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"Article 41 bis

Adquisició legal a favor de la Comunitat Autònoma de les

Illes Balears

1. Quan a falta d’altres hereus legítims d’acord amb el dret

civil de les Illes Balears sigui cridada la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, correspondrà a

l’Administració autonòmica efectuar en la via

administrativa la declaració de la condició d’hereva

intestada, una vegada justificada degudament la mort de la

persona de la successió de la qual es tracti, així com la

procedència de l’obertura de la successió intestada i

constatada l’absència d’altres hereus legítims.

2. El procediment per a la declaració de l’Administració

com a hereva intestada s’ha d’iniciar d’ofici, per acord de

l’òrgan competent en matèria de patrimoni, adoptat per

iniciativa pròpia o com a conseqüència d’ordre superior,

petició raonada d’altres òrgans o denúncia, o en virtut de les

comunicacions judicials o notarials d’acord amb la

legislació vigent en matèria de successions.
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3. El procediment administratiu aplicable ha de ser el que

reglamentàriament es determini.

En tot cas, serà preceptiu l’informe de la Direcció de

l’Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

en relació amb l’adequació i la suficiència de les actuacions

practicades per declarar la Comunitat Autònoma hereva

intestada, previ a la resolució.

4. Una vegada resolt el procediment de declaració d’hereva

intestada de la Comunitat Autònoma, la destinació dels béns

o drets, del seu producte o el seu valor, d’acord amb el que

preveu la Compilació de dret civil de les Illes Balears, ha de

ser distribuïda per l’òrgan competent en matèria de

patrimoni, a l’efecte de la qual cosa les entitats que n’hagin

de resultar titulars hauran d’expressar prèviament la

conformitat a l’acceptació, respecte als béns concrets que

els hagin de correspondre.

El procediment de repartiment dels béns o del seu

producte o el seu valor, i si escau la proposta d’entitats o

finalitats a què es destini, serà objecte de consulta amb les

administracions territorials vinculades als municipis i les

illes previstes en les disposicions corresponents de la

Compilació de dret civil de les Illes Balears.

5. Les persones que, per raó del seu càrrec o ocupació

pública, tenguin notícia de l’existència de disposició

testamentària, oferta de donació o expectativa de successió

legal intestada deferible a favor de la Comunitat Autònoma

de les Illes Balears tenen l’obligació de posar-ho en

coneixement de la conselleria competent en matèria de

patrimoni.

La mateixa obligació correspondrà, en cas d’herències

intestades, als propietaris, llogaters i responsables dels

habitatges, centres o residències en què hagi mort la

persona causant, o als seus administradors, representants

legals o mandataris.

Article 41 ter

Adquisicions subjectes a condició o afectació 

Si s’adquireixen els béns o drets sota condició o mode

de la seva afectació permanent a determinades destinacions,

s’entendrà complerta i consumada si durant trenta anys

varen servir a aquestes destinacions, encara que després

deixin d’estar-ho per circumstàncies sobrevingudes

d’interès públic. Aquest termini començarà a comptar-se

des del moment de la transmissió gratuïta, amb

independència de l’administració que va acceptar el bé o

dret."

Article trenta-cinquè

S’afegeix una nova disposició addicional, la cinquena, a la

Llei 6/2001, d’11 d’abril, del patrimoni de la Comunitat

Autònoma de les Illes Balears, amb la redacció següent:

"Disposició addicional cinquena

Aplicació de l’article 41 ter a donacions efectuades

anteriorment a l’entrada en vigor de la Llei …/2016, de...

de..., per la qual es modifica la Compilació de dret civil de

les Illes Balears

La previsió de l’article 41 ter d’aquesta Llei ha de tenir

efecte respecte de les disposicions gratuïtes de béns i drets

a favor de la Comunitat Autònoma que s’hagin perfet abans

de l’entrada en vigor de la Llei …/2016, de... de..., per la

qual es modifica la Compilació de dret civil de les Illes

Balears, sempre que prèviament no s’hagi exercit l’acció

revocatòria corresponent."

Disposició addicional primera

Modificacions de la versió catalana

Es modifiquen en la versió catalana del Text refós de la

Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret

legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, les paraules o expressions

següents:

a) Article 39, paràgraf segon:

On diu “la falcídia” ha de dir “a la falcídia”.

b) Article 39, paràgraf tercer:

On diu “en allò que n’excedeixin” ha de dir “en allò que no

n’excedeixin”

c) Article 54, paràgraf segon:

On diu “En allò que no es preveu en el paràgraf anterior, hi

serà d’aplicació el que disposa el Codi civil (art. 523 a 529)

sobre el dret d’habitació” ha de dir “En allò que no es preveu

en el paràgraf anterior, hi serà aplicable el que disposa el Codi

civil sobre el dret d’habitació”.

Disposició addicional segona

Modificacions de la versió castellana

Es modifiquen en la versió castellana del Text refós de la

Compilació de dret civil de les Illes Balears, aprovat pel Decret

legislatiu 79/1990, de 6 de setembre, les paraules o expressions

següents:

a) S’afegeix a l’article 38 un punt i a part, abans de “El que lo

formalizare en fraude de los legatarios perderá el indicado

derecho”.

b) Article 39, paràgraf tercer:

On diu “en lo que no exceda de ella” ha de dir “en lo que no

excedan de ella”. 

c) S’afegeix, darrere l’article 52:

“Capítulo IV

De la sucesión ab intestato”

d) Article 66, apartat 1:

On diu “nombradas ‘espolits’,” ha de dir “denominadas

‘espòlits’,”.

e) Article 66, apartat 3:
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On diu “Tienen capacidad de otorgar capítulos” ha de dir

“Tienen capacidad para otorgar capítulos”.

f) Articles 67, 68 i 72:

On diu “‘espolits’” ha de dir “‘espòlits’”.

g) S’afegeix a l’article 71 un punt i a part, abans de “La

ejecución del encargo hecha por acto inter vivos será

irrevocable.”.

h) S’elimina en l’apartat 1 de l’article 72 el punt i a part,

després de “Solo serán válidos los pactos otorgados en escritura

pública”.

i) Article 86:

On diu “‘desvis’” ha de dir “‘desvís’”.

Disposició transitòria primera

Règim aplicable a les successions obertes

Les disposicions d’aquesta Llei s’apliquen a les successions

obertes després de la seva entrada en vigor.

Disposició transitòria segona

Aplicació supletòria

Fins a l’entrada en vigor de les disposicions que preveu

l’apartat 1 de la disposició final primera s’aplicarà

supletòriament el procediment previst en la legislació de

l’Administració de l’Estat, amb les adaptacions pròpies

d’organització de l’Administració de les Illes Balears.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les disposicions normatives del

mateix o d’inferior rang normatiu contràries al que disposa

aquesta Llei. 

Disposició final primera

Desplegament reglamentari

1. En el termini de sis mesos, en el marc de la regulació del

patrimoni de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el

Govern ha de dictar les disposicions reglamentàries que

estableixin el règim d’actuació dels òrgans administratius que

han de dur a terme els tràmits i les gestions encaminats a

regular el procediment administratiu de declaració com a

hereva intestada a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears,

la participació en el procés d’inventari de béns i la seva

administració d’acord amb la normativa processal, l’acceptació

de l’herència, la presa de possessió dels béns que integren

l’herència i, si escau, la disposició. 

2. En el termini de sis mesos, el Govern ha de dictar les

disposicions reglamentàries que estableixin el procediment que

reguli la destinació dels béns o del seu producte o del seu valor,

previst en la Compilació de dret civil de les Illes Balears. En tot

cas, el repartiment i, si escau, la proposta d’entitats o finalitats

a què es destinin serà objecte de consulta i participació per part

de les administracions territorials previstes en les disposicions

de la Compilació esmentada; així mateix, serà necessària

l’acceptació prèvia dels béns o drets per part de les entitats

destinatàries.

Disposició final segona

Entrada en vigor

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

el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, a 17 de juny de 2016.

La consellera de Presidència:

Pilar Costa i Serra.

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 30 de juny de 2016, admet a tràmit la interpelAlació

següent.

Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10508/16, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a política educativa del Govern, a tramitar per

urgència.

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 seva política educativa.

Motivació de la urgència: Ateses les darreres notícies en relació

amb la situació laboral dels professors, tant de l'escola

concertada com de l'escola pública, es fa necessari que el

Govern de les Illes Balears aclareixi de forma urgent la seva

postura en relació amb aquest colAlectiu.

Ateses les darreres notícies en relació amb la situació

laboral dels professors, tant de l'ensenyament concertat com de

l'ensenyament públic, el Grup Parlamentari Popular interpelAla
el Govern en relació amb la seva política general en matèria

educativa.

Palma, a 23 de juny de 2016.

La portaveu:

Margarita Prohens i Rigo.
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3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE

RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

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

dia 30 de juny de 2016, admet a tràmit les preguntes amb

solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10541/16, de la diputada M. Antònia Sureda

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

Balears, relativa a dret a elecció de l'assignatura de religió.

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.

Fa comptes la Conselleria d'Educació i Universitat complir

la Sentència 65/2016, de 9 de febrer de 2016, de la Sala

Contenciosa Administrativa del TSJIB i així reconèixer el dret

a l'elecció dels alumnes de primer i segon de batxillerat de

l'assignatura de religió en els centres docents públics i privats

de les Illes Balears per al proper curs escolar 2016/2017?

Palma, a 28 de juny de 2016.

La diputada:

M. Antònia Sureda i Martí.

B)

RGE núm. 10543/16, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a persona

que autoritzà l'assistència sanitària a l'estranger

mencionada a la solAlicitud de documentació RGE núm.

5682/2016.

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.

Quins són el nom i el càrrec de la persona que va autoritzar

la solAlicitud d'assistència sanitària a l'estranger a què fa

referència la resposta  tramesa pel Govern de les Illes Balears

a la solAlicitud de documentació RGE núm. 5682/2016?

Palma, a 28 de juny de 2016.

La diputada:

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 30 de juny de 2016, admet a tràmit les proposicions no de

llei següents, a tramitar davant comissió.

Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

RGE núm. 10465/16 (complementada amb l'e4scrit RGE

núm. 10469/16), dels Grups Parlamentaris Podem Illes

Balears, Socialista, M ÉS per Mallorca i MÉS per Menorca,

relativa a dret de vot de les persones amb diversitat

funcional, davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i

Generals.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grups

Parlamentaris Podem Illes Balears, Socialista, MÉS per

Mallorca i MÉS per Menorca presenten la proposició no de llei

següent perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Assumptes

Institucionals i Generals.

En l'actualitat, 96.418 persones amb discapacitat que han

estat declarades incapacitades judicialment, es troben a més

privades del seu dret al vot al nostre país.

La Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juliol, estableix que en

els procediments judicials de modificació de la capacitat, la

retirada del dret al vot haurà de ser valorada expressament pel

jutge o la jutgessa en dictar la sentència. No obstant això, és

habitual que en aquests procediments aquesta mesura es

decideixi sense realitzar aquesta valoració i que s'associï

automàticament a la incapacitat la pèrdua del dret al vot. Per

aquest motiu, bona part de les persones sotmeses a tutela estan

sent excloses de la possibilitat de votar, i això s'ha de revisar,

perquè la privació del dret de sufragi per causa associada a

discapacitat o diversitat funcional (intelAlectual, del

desenvolupament, mental o psicosocial i cognitiva) és una

violació de drets fonamentals i resulta flagrantment contrària al

marc jurídic internacional de la discapacitat vinculant per a

Espanya.

El moviment social de les persones amb discapacitat

representat per diferents organitzacions de la societat civil com

Plena inclusió (abans FEAPS) i pel CERMI i les seves

organitzacions membres, va denunciant reiteradament aquesta

situació, davant la inacció del Govern, malgrat l'obligació legal

de modificar la normativa electoral per garantir el dret al vot de

totes les persones amb discapacitat o diversitat funcional.

La plena ciutadania només s'aconsegueix a través d'una

participació real en la vida pública, la garantia d'aquesta

participació dels individus es troba en diversos preceptes de la

nostra Constitució de 1978 i, sobretot per a la democràcia, és

el dret al sufragi.
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En aquest sentit, Espanya va ratificar el 2007 la Convenció

de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb discapacitat, que

va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, la qual cosa obliga el

nostre país a modificar la normativa electoral, que actualment

impedeix votar en aquestes circumstàncies d'“incapacitat”

jurídica a causa de la seva discapacitat o diversitat de

funcionament intelAlectual, mental o cognitiu. De fet, l'article 29

de la Convenció de les Nacions Unides afirma taxativament que

els estats parteixes asseguraran “que les persones amb

discapacitat puguin participar plenament i efectivament en la

vida política i pública en igualtat de condicions amb les altres,

directament o a través de representants lliurement triats,

inclosos el dret i la possibilitat de les persones amb discapacitat

a votar”.

Ja el 2011, el Comitè de Drets de les Persones amb

Discapacitat de Nacions Unides, en el seu examen a Espanya

sobre l'aplicació de la Convenció citada, va instar oficialment

el nostre país a reformar la seva normativa interna per

reconèixer el dret de sufragi a totes les persones amb

discapacitat sense exclusions, mandat que ha estat

reiteradament incomplit.

A més, les persones amb discapacitat o diversitat funcional

tenen la capacitat i l'aptitud de votar si se'ls proporciona suports

i si la informació és accessible, com seria l'opció de la lectura

fàcil. A més, és obligació dels estats assegurar que les persones

amb discapacitat puguin entendre la informació sobre la forma

de votar.

Cinc anys més tard de l'entrada en vigor de la Convenció,

el 2013, la Comissió Constitucional del Congrés va instar el

Govern a modificar la LOREG, però l'Executiu de Mariano

Rajoy no va plantejar cap proposta, ni en el seu mandat ni

estant en funcions. Tenint en compte que el dret al vot és un

exercici democràtic que tota persona ha de tenir, ja que amb

aquest dret és possible un principi de participació política,

considerem un greu desistiment no atendre aquesta demanda

per exercir en democràcia com a ciutadans i ciutadanes en

igualtat de participació i oportunitat.

Tot això, fa necessari que el Parlament de les Illes Balears

es pronunciï de manera clara i aprovi la següent

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a dur a termes les actuacions necessàries per reformar amb

urgència la Llei Orgànica del règim electoral general (LOREG)

de manera que el dret al vot de les persones amb discapacitat

quedi garantit, i d'aquesta manera que cap persona per la seva

discapacitat o diversitat funcional no pugui ser privada del dret

fonamental de sufragi en el futur i perquè es restitueixi el dret

de vot a les quals ara no ho tenen.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya

a dur a termes les accions oportunes per adaptar la normativa

relativa a l'exercici de la capacitat d’obrar de les persones amb

discapacitat o diversitat funcional quant al seu dret al vot en

igualtat de condicions que la resta de ciutadans i ciutadanes, en

colAlaboració estreta amb les organitzacions representatives que

representen aquestes persones.

3. Garantir l'accessibilitat als diferents suports d'informació

electoral i als colAlegis electorals, així com el dret al vot secret,

el dret d'assistència en cas que sigui necessari, i que els

materials electorals siguin adequats, accessibles i fàcils

d'entendre, perquè és alguna cosa imprescindible per exercir el

dret al vot.

Palma, a 21 de juny de 2016.

Els diputats:

Aitor Morrás i Alzugaray.

Conca Obrador i Guzmán.

Els portaveus:

Laura Camargo i Fernández.

Andreu Alcover i Ordinas.

David Abril i Hervás.

Nel Martí i Llufriu.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació

A)

A la Pregunta RGE núm. 3199/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a consum de medicaments genèrics.

Any 2014

Envasos genèrics 7.719.754

Total envasos 16.793,559

% envasos genèrics 45,97%

% import genèrics 18,21%

Any 2015

Envasos genèrics 7.808.720

Total envasos 16.990,754

% envasos genèrics 45,96%

% import genèrics 18,72%

Palma, 13 de maig de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

B)

A la Pregunta RGE núm. 3200/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a nombre de receptes el 2015.

Les dades referents a la despesa farmacèutica són

públiques, i es troben disponibles accedint directament a

aquesta ruta:

http://www.mssi.gob.es/profesionales/farmacia/datos/home/htm

Palma, 13 de maig de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=43
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Ordre de Publicació

C)

A la Pregunta RGE núm. 3201/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a despesa mitjana per recepta.

Les dades referents a la despesa farmacèutica són

públiques, i es troben disponibles accedint directament a

aquesta ruta:

http://www.mssi.gob.es/profesionales/farmacia/datos/home/htm

Palma, 13 de maig de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

D)

A la Pregunta RGE núm. 3202/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a despesa farmacèutica.

Les dades referents a la despesa farmacèutica són

públiques, i es troben disponibles accedint directament a

aquesta ruta:

http://www.mssi.gob.es/profesionales/farmacia/datos/home/htm

Palma, 13 de maig de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

E)

A la Pregunta RGE núm. 3203/16, presentada pel

diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup Parlamentari

Popular, relativa a vacuna contra la pigota borda.

Els centres de salut de les Illes Balears varen iniciar a partir

de l’1 d’abril la vacunació de la varicelAla als infants que

compleixen 15 mesos.

Palma, 13 de maig de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

F)

A les Preguntes RGE núm. 3427/16 a 3442/16,

presentades per la diputada Elena Baquero i González, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a pressupost per

instalAlacions, actuacions urgents, actuacions dutes a terme

i correcció de deficiències a centres educatius de Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera.

Ateses l'extensió i les característiques, podeu consultar la

resposta en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

G)

A les Preguntes RGE núm. 3887/16 a 3889/16,

presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a fuga de dades de l'112 (1

a 3).

Al centre d’emergències 112 no hi ha cap fuga de dades.

Palma, 16 de maig de 2016

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques

Catalina Cladera Crespí.

Ordre de Publicació

H)

A la Pregunta RGE núm. 3890/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a mesures per combatre el

banyarriquer.

La Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat ha

dut a terme:

• El mapa d’afectació de determinades finques públiques com

a Menut i Binifaldó.

• La redacció del “Projecte de control del banyarriquer

(Cerambyx Ibanat”, amb un cost de 4.659,91i.

• S’ha ofert a l’Ajuntament de Pollença, la redacció del

projecte per la finca pública Puig de Santuïri, al terme

municipal de Pollença.

• S’està redactant el “Projecte de mejora sanitaria del hàbitat

comunitario (9340 encinares de Quercus ilex), mediante el

control de árboles afectados por hongos e insectors,

principalment los afectados por el banyarriquer (Cerambyx

cerdo) en la Finca Pública de Binifaldo, 2016-2017”

• S’han tancat 5 parcelAles a Menut per fer un seguiment

intensiu.

• S’ha penjat en la pàgina web de la Conselleria, molta

informació al respecte.

En 2016, la Direcció General realitzarà:

• Control mitjançant dispositius de captura (control

biotecnològic) del Banyarriquer de l’alzina (Cerambyx

cerdo).

• Seguiment de la plaga del banyarriquer de l’alzina

(Cerambyx cerdo): Elaboració de mapes d’infestació, de les

finques: Puig de Santuïri: 12,47 ha, Sa Bassa: 28,11ha, Son

Moraques: 255,11ha, Son Tries: 4,21ha, i Ses Ufanes:

21,90 ha, Planici: 250,22ha, Sa Duaia: 6,16ha, i Es Racó:

0,14ha.

• Actuacions a parcelAles intensives de seguiment del

Banyarrique de l’alzina (Cerambyx cerdo).

• Es farà una campanya de divulgació i conscienciació.

• ColAlaboració institucional amb ajuntaments.

• Es dóna informació i assessorament a particulars a través

del PIA, web i telefònicament.

• S’està preparant una Resolució de la directora general

d’Espais Naturals i Biodiversitat per la qual s’aplica

l’article 61 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del

patrimoni natural i de la biodiversitat, a l’espècie

banyarriquer (Cerambyx cerdo) a diversos municipis de

Mallorca.

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=43
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-036.pdf#page=44
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-037.pdf#page=23
http://xip.parlamentib.es/frge-201609055-1
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-038.pdf#page=20
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-038.pdf#page=20


BOPIB núm. 53 -  1 de juliol de 2016 2551

Palma, 28 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

I)

A la Pregunta RGE núm. 3891/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a alzines afectades pel

banyarriquer.

Només afecta l’illa de Mallorca, on hi ha unes 21.000 ha

d’alzinar. Afecta en major o menor grau a quasi tots els alzinars

de l’illa de Mallorca. Però hi ha zones molt més afectades.

Vegeu plànol adjunt.

Palma, 28 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

J)

A la Pregunta RGE núm. 3892/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a actuacions per combatre

la Paysandisia Archon.

Des que es va detectar la plaga de l’eruga perforadora de les

palmeres, l’any 2003 a les Illes Balears, el govern ha realitzat

actuacions per combatre la seva expansió. Paysandisia Archon

és una plaga que afecta tant a palmeres cultivades com a

Chamerops humilis que forma part de la flora autòctona de les

Illes Balears. Per aquest motiu les actuacions per a combatre la

plaga es duen a terme tant pel Servei de Sanitat Forestal

pertanyent a la Direcció General d’Espais Naturals i

Biodiversitat com per la Secció de Sanitat Vegetal pertanyent

al Servei d’Agricultura de la Direcció General d’Agricultura i

Ramaderia. A més a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera

la gestió la realitzen els consells insulars.

Les actuacions que s’han dut a terme per a la lluita contra

aquest organisme són:

• Prospeccions periòdiques a tot el territori per a la detecció

de palmeres afectades.

• Inspeccions periòdiques a comerciants i productors de

palmeres per a la detecció de palmeres afectades, així com

per a comprovar que compleixen les mesures obligatòries

per a combatre la plaga. Entre les quals hi ha

l’obligatorietat d’acompanyar les plantes amb passaport

fitosanitari, realitzar tractaments preventius, etc.

• Divulgació i formació. S’han realitzat campanyes

divulgatives, ja sigui amb la publicació de tríptics,

informació actualitzada i periòdica al butlletí de Sanitat

Vegetal i a la pàgina web dels dos serveis. S’han realitzat

cursos de formació per a jardiners a podadors així com

conferències destinades al públic en general.

• Destrucció de palmeres afectades per la plaga. Quan es

varen fer les primeres deteccions es varen destruir palmeres

afectades.

• Des del Servei de Sanitat Forestal s’estan realitzant

prospeccions per realitzar un mapa d’afectació a zones

forestals.

• Es va realitzar per part del Servei de Sanitat Forestal un

assaig amb atraients per a trampes de captura.

Durant el 2016 es pretén continuar amb les mateixes

mesures fitosanitàries. Durant el 2016 a més s’han intensificat

les inspeccions als productors i comerciants i importadors de

plantes sensibles que realitza la Secció de Sanitat Vegetal.

També es reforçarà la formació per a jardiners. Actualment

s’està realitzant un curs de Control integrat de Paysandisia

Archon i Rhynchophorus ferrugineus. S’inclou també formació

específica per a aquesta plaga a cursos de malalties de plantes

ornamentals. A més s’han intensificat durant el 2016 els

controls a les principals vies d’accés del material vegetal, com

són els ports i en menor mesura, els aeroports.

Palma, 9 de maig de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

K)

A la Pregunta RGE núm. 3893/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a palmeres afectades per

eruga perforadora.

No és possible tenir un nombre exacte de palmeres

afectades atès que afecta tant plantes cultivades com de zones

forestals. A més la plaga ja es troba estesa per la quasi totalitat

del territori de les illes de Mallorca i Menorca, afectant

principalment palmeres cultivades. Fins a l’actualitat no s’ha

detectat a les illes d’Eivissa i Formentera.

Pel que fa a zones forestals es presenta principalment a la

zona de Formentor i s’han detectat alguns focus a la zona

d’Artà.

El Servei de Sanitat Forestal ha realitzat un seguiment de

l’afectació a la zona de les cases velles a Formentor. Els

individus morts detectats per anys es detallen a la taula següent:

Any Chamaerops humils morts

2006 0

2007 5

2008 20

2009 105

2010 110

2011 120

2012 15

2013 40

2014 20

En el cas de les palmeres cultivades a Mallorca s’estima que

n’hi podria haver fins a un 8% de la totalitat de palmeres

afectades. Això suposaria unes 21.600 palmeres afectades.

Palma, 28 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.
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Ordre de Publicació

L)

A la Pregunta RGE núm. 3894/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a actuacions per combatre

el tomicus destruens.

El Govern realitzarà:

Control mitjançant dispositius de captura (control

biotecnològic) dels insectes perforadors dels pins (Tomicus

destruens i Orthotomicus erosus) als pinars de Mallorca,

Menorca, Eivissa i Formentera en aquelles zones amb una alta

afectació per escolítids i en zones incendiades. S’inclou

especialment la zona de l’incendi d’Andratx de 2013. Els

dispositius previstos són: 65 trampes instalAlades en 2012 a

Mallorca, 98 trampes instalAlades a la zona de l’incendi

d’Andratx i trampes noves: Mallorca 50 trampes, Menorca 10

trampes, Eivissa 10 trampes, Formentera 5 trampes.

Seguiment de la plaga d’insectes perforadors dels pins

(Tomicus destruens i Orthotomicus erosus). Elaboració de

mapes d’infestació. Se realitzarà a Mallorca, Menorca, Eivissa

i Formentera, a totes les zones de pinar, elaborant un mapa

d’afectació per a cada illa. ColAlaboració institucional, amb

ajuntaments i es facilita informació i assessorament a

particulars a través del PIA, web i telefònicament.

Seguiment especial al Parc Natural de Mondragó: s’ha fet

una inspecció inicial, s’han colAlocat 40 trampes i es renovaran

els atraients. Així mateix, s’ha començat a tallar els arbres

afectats.

S’ha fet reunions amb Redexis, per tal d’exigir-los les feines

de control a les zones del gasoducte, amb una resposta molt

positiva.

Es té previst treure una instrucció de la directora general

d’Espais Naturals i Biodiversitat a la qual s’estableixen

procediments que han de seguir en les tales de fusta,

infraestructures de prevenció, tallafocs, aprofitaments de

biomassa, línies elèctriques, gasoductes i tractaments silvícoles

dels pinars per disminuir l’aparició de plagues d’insectes

perforadors.

Palma, 28 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

M)

A la Pregunta RGE núm. 3895/16, presentada per la

diputada M argaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a pins afectats per tomicus

destruens.

S’està fent un seguiment de la plaga d’insectes perforadors

dels pins. (tomicus destruens erosus), mitjançant elaboració de

mapes d’infestació. 

Es realitzarà a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, a

totes les zones de pinar, elaborant un mapa d’afectació per a

cada illa. 

Fins que no es tenguin els corresponents mapes no es pot

valorar, però la sequera pot propiciar un gran augment de

l’afectació.

Al seguiment especial al Parc Natural de Mondragó, s’han

detectat els primers 54 pins, que ja s’han començat a tallar.

Palma, 28 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.

Ordre de Publicació

N)

A la Pregunta RGE núm. 3896/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a suspensió de la Ultra Trail

Mallorca.

Ateses les característiques, la resposta queda dipositada al

Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació

O)

A la Pregunta RGE núm. 3897/16, presentada per la

diputada Margaret M ercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a participants a la Ultra

Trail Mallorca.

Ateses les característiques de la resposta la podeu

consultar en aquest enllaç.

Ordre de Publicació

P)

A la Pregunta RGE núm. 3898/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a alternatives a la

celebració de la Ultra Trail Mallorca.

La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca ha

ofert en tot moment facilitats a l’organització.

L’agost de 2015 ja se li varen avançar els criteris a seguir:

• Itineraris prèviament senyalitzats.

• Estudis de repercussions.

• Avaluació abans, durant i després de la cursa.

Els Serveis Tècnics de la Direcció General d’Espais

Naturals i Biodiversitat varen estar disposats en tot moment a

oferir alternatives. De fet, se li varen proposar, moment en el

qual la Sra. Esther Vidal va deixar d’assistir a una reunió

programada amb el director general d’Esports i Joventut,

Carles Gonyalons Sureda i la directora general d’Espais

Naturals i Biodiversitat, Caterina Amengual Morro.

Palma, 28 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal i Matas.
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Ordre de Publicació

Q)

A la Pregunta RGE núm. 3900/16, presentada per la

diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a cabres eliminades a Es

Vedrà.

A l’any 2015: cap. 

A l’any 2016: 59.

Palma, 28 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

R)

A la Pregunta RGE núm. 3901/16, presentada per la

diputada M argaret Mercadal i Camps, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a cabres eliminades a la

Serra de Tramuntana.

Capra hircus/any 2015 2016 (1r

trimestre)

Total

COFIB 1.980 554 2.534

Autoritzacions a

particulars

82 47 129

Nombre exemplars

abatuts per AMAs

48 48

Total exemplars 3.809 554 4.363

Pendent completar 2016. Pendent completar 2016-17.

Informació afegida. No se suma a exemplars abatuts.

Palma, 28 d’abril de 2016

El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca

Vicenç Vidal Matas.

Ordre de Publicació

S)

A les Preguntes RGE núm. 3912/16 a 3914/16,

presentades pel diputat Vicent Serra i Ferrer, del Grup

Parlamentari Popular, relatives a vacuna contra el

pneumococ (2 a 4).

Des del Servei de Salut només podem informar del nombre

d’unitats de vacunes del pneumococ dispensables en el nostre

àmbit, i són: 644 unitats dispensades en oficina de farmàcia i

3.677 unitats dispensades en els serveis de farmàcia

hospitalària.

En l’any 2015, en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes

Balears, les unitats de vacunes contra el pneumococ de 10

serotipus s’han dispensat a través dels serveis de farmàcia

hospitalària, i han estat 1.756 unitats.

Durant l’any 2015, en l’àmbit del Servei de Salut de les

Illes Balears el nombre d’unitats de vacunes contra el

pneumococ de 13 serotipus dispensades han estat: 644 unitats

dispensades en oficina de farmàcia i 1.911 dispensades en els

serveis de farmàcia hospitalària.

Palma, 25 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

T)

A la Pregunta RGE núm. 3940/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 1.

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-01 1.745.507,37 5.868,00

Directius     20.544,90      31,00

A1     17.908,57      21,00

A2       2.636,33      10,00

Gestió i Serveis   211.104,36 1.344,00

A1       8.407,89      42,00

A2     19.543,05      79,00

AP     49.255,29     382,00

C1     28.482,38     160,00

C2   105.415,75     681,00

Sanitaris 1.513.858,11   4.493,00

A1    854.511,22   1.468,00

A2    470.450,33   1.870,00

C1     20.954,10      163,00

C2    167.942,46      992,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

U)

A la Pregunta RGE núm. 3941/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 2.

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-02 1.114.050,66 5.418,00

Directius      5.035,61      24,00

A1      3.030,73      13,00

A2      2.004,88      11,00

Gestió i Serveis   158.466,07  1.252,00

A1       7.376,64       41,00

A2     15.296,67       78,00

AP     37.624,63     348,00

C1     24.058,14     159,00

C2     74.109,99     626,00

Sanitaris    950.548,98   4.142,00

A1    414.060,86   1.306,00

A2    390.515,35   1.744,00

C1      20.409,81      163,00

C2    125.562,96      925,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.
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Ordre de Publicació

V)

A la Pregunta RGE núm. 3942/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 3.

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-03 1.131.417,77 5.495,00

Directius       5.063,24      22,00

A1       3.076,78      13,00

A2       1.986,46        9,00

Gestió i Serveis   158.624,68 1.268,00

A1       7.473,54      42,00

A2     15.176,87      80,00

AP     37.081,05     354,00

C1     23.740,37     160,00

C2     75.152,85     632,00

Sanitaris   967.729,85  4.205,00

A1   434.816,98  1.346,00

A2   388.517,19  1.755,00

C1     21.646,27      167,00

C2    122.749,41      937,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

W)

A la Pregunta RGE núm. 3944/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 5.

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-05 1.673.610,95 5.384,00

Directius     15.224,10      40,00

A1       4.508,01      12,00

A2     10.716,09      28,00

Gestió i Serveis   238.941,93 1.242,00

A1     11.261,25      42,00

A2     23.430,42      79,00

AP     54.686,61     341,00

C1     37.574,16     169,00

C2   111.989,49     611,00

Sanitaris 1.419.444,92  4.102,00

A1    611.679,27  1.289,00

A2    589.760,12  1.741,00

C1      30.210,59     158,00

C2    187.794,94     914,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

X)

A la Pregunta RGE núm. 3945/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 6.

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-06 2.260.161,35 5.649,00

Directius     23.110,92      29,00

A1     18.764,64      17,00

A2       4.346,28      12,00

Gestió i Serveis   284.461,39 1.309,00

A1     12.511,56      43,00

A2     27.132,27      82,00

AP     64.622,00     360,00

C1     40.990,06     159,00

C2   139.205,50     665,00

Sanitaris 1.952.589,04  4.311,00

A1 1.064.147,61  1.455,00

A2    630.838,93  1.752,00

C1      31.965,45     163,00

C2    225.637,05     941,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Y)

A la Pregunta RGE núm. 3946/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 7.

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-07 1.635.774,67 5.274,00

Directius       8.058,97      24,00

A1       4.371,77      13,00

A2       3.687,20      11,00

Gestió i Serveis   239.227,93 1.245,00

A1     11.760,99      44,00

A2     22.826,71      78,00

AP     55.274,47     338,00

C1     36.050,54     154,00

C2   113.315,22     631,00

Sanitaris 1.338.487,77  4.005,00

A1    592.407,89  1.271,00

A2    579.907,69  1.680,00

C1      31.819,75     158,00

C2    184.352,44     896,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

Z)

A la Pregunta RGE núm. 3947/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 8.

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-08 1.629.642,42 5.214,00

Directius       9.633,35      28,00

A1       5.738,00      17,00

A2       3.895,35      11,00

Gestió i Serveis   239.163,56  1.220,00

A1     12.088,06       47,00

A2     22.895,70       78,00

AP     55.899,62     335,00

C1     36.263,39     157,00
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C2   112.016,79     603,00

Sanitaris 1.380.845,51  3.966,00

A1    588.076,07  1.259,00

A2    574.742,89  1.673,00

C1      31.016,01     159,00

C2    187.010,54     875,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AA)

A la Pregunta RGE núm. 3948/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 9.

El mes de setembre de 2015 es varen pagar en concepte de

carrera professional els imports indicats al quadre següent,

diferenciant entre personal sanitari, gestió i serveis o directius

i també per subgrup de titulació:

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-09 1.628.701,75 5.281,00

Directius       8.229,94      29,00

A1       5.975,19      16,00

A2       2.254,75      13,00

Gestió i Serveis   238.672,54  1.261,00

A1     12.857,04      50,00

A2     20.598,77     109,00

AP     57.127,02     337,00

C1     36.619,37     156,00

C2   111.470,34     609,00

Sanitaris 1.381.799,27  3.991,00

A1    587.089,06  1.255,00

A2    574.334,61  1.676,00

C1      32.113,35     162,00

C2    188.262,25     898,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AB)

A la Pregunta RGE núm. 3949/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 10.

El mes d’octubre de 2015 es varen pagar en concepte de

carrera professional els imports indicats al quadre següent,

diferenciant entre personal sanitari, gestió i serveis o directius

i també per subgrup de titulació:

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-10 1.617.897,36 5.211,00

Directius     10.593,56      27,00

A1       7.285,85      17,00

A2       3.307,71      10,00

Gestió i Serveis   233.901,54  1.214,00

A1     11.923,77       46,00

A2     21.392,23       75,00

AP     55.182,67     335,00

C1     36.599,94     160,00

C2   108.802,93     598,00

Sanitaris 1.373.402,26   3.970,00

A1    586.650,31   1.252,00

A2    571.450,62   1.678,00

C1      31.639,43     156,00

C2    183.611,90     884,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AC)

A la Pregunta RGE núm. 3950/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 11.

El mes de novembre de 2015 es varen pagar en concepte de

carrera professional els imports indicats al quadre següent,

diferenciant entre personal sanitari, gestió i serveis o directius

i també per subgrup de titulació:

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-11 1.620.284,66 5.246,00

Directius     17.737,97      29,00

A1       8.283,36      18,00

A2       3.454,61      11,00

Gestió i Serveis   233.739,87  1.223,00

A1     11.710,53       45,00

A2     22.112,52       73,00

AP     56.078,74     343,00

C1     36.083,89     157,00

C2   108.754,19     605,00

Sanitaris 1.374.806,82   3.994,00

A1    585.105,54   1.254,00

A2    572.968,31   1.690,00

C1      30.485,06      158,00

C2    186.247,91      892,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AD)

A la Pregunta RGE núm. 3951/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 12.

El mes de desembre de 2015 es varen pagar en concepte de

carrera professional els imports indicats al quadre següent,

diferenciant entre personal sanitari, gestió i serveis o directius

i també per subgrup de titulació.

Subgrups Import Núm. Prof.

2015-12 2.220.988,00 5.496,00

Directius      22.724,13      35,00

A1      17.884,23      22,00

A2        4.939,90      13,00

Gestió i Serveis     281.830,04  1.259,00
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A1       16.427,76       47,00

A2       24.872,35       74,00

AP       64.396,66     349,00

C1       40.426,99     157,00

C2     135.706,28     632,00

Sanitaris  1.916.433,83   4.202,00

A1  1.028.953,29   1.396,00

A2     634.593,32   1.738,00

C1       31.918,81      156,00

C2     220.968,41      912,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AE)

A la Pregunta RGE núm. 3952/16, presentada per la

diputada Misericòrdia Sugrañes i Barenys, del Grup

Parlamentari Popular, relativa a carrera professional, 13.

El mes de gener de 2016 es varen pagar en concepte de

carrera professional els imports indicats al quadre següent,

diferenciant entre personal sanitari, gestió i serveis o directius

i també per subgrup de titulació.

Al quadre no s’inclou l’import abonat a personal funcionari

i laboral que al mes de gener de 2016 va ser de 13.224,69i per

primera vegada.

Subgrups Import Núm. Prof.

2016-01 1.588.623,06 5.219,00

Directius      15.799,71      39,00

A1        9.372,92      21,00

A2        6.426,79      18,00

Gestió i Serveis     228.512,46  1.207,00

A1       10.939,01       44,00

A2       20.087,46       73,00

AP       53.397,69     340,00

C1       36.293,59     157,00

C2     107.794,71     593,00

Sanitaris  1.344.310,89   3.973,00

A1     568.069,44   1.250,00

A2     566.076,84   1.684,00

C1       31.783,21      160,00

C2     178.381,40      879,00

Palma, 18 d’abril de 2016

La consellera de Salut

Patricia Gómez Picard.

Ordre de Publicació

AF)

A les Preguntes RGE núm. 4116/16 a 4119/16,

presentades per la diputada Elena Baquero i González, del

Grup Parlamentari Socialista, relativa a ajudes per a

menjador a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.

Les quantitats atorgades en ajudes de menjador per illes

durant el curs 2014-2015 són les següents:

Mallorca 707.221,67i
Menorca   49.172,36i
Eivissa 142.661,49i

A Formentera no hi ha menjador.

Palma, 12 de maig de 2016

El conseller d’Educació i Universitat

Martí Xavier March Cerdà.

Ordre de Publicació

AG)

A la Pregunta RGE núm. 4120/16, presentada per la

diputada Elena Baquero i González, del Grup Parlamentari

Socialista, relativa a objectius del programa "Valors en

l'esport".

Amb el programa “Posam en valors a l’esport” es

persegueix reduir els comportaments contraris al Fair Play en

l’esport en edat escolar a les Illes Balears mitjançant tres línies

d’actuació centrades en la intervenció dirigida als i les

esportistes, la intervenció dirigida als pares dels esportistes, i

la intervenció dirigida al teixit social de les Illes Balears.

Palma, 25 d’abril de 2016

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

AH)

A les Preguntes RGE núm. 4121/16 a 4123/16,

presentades per la diputada Elena Baquero i González, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a programa

"Valors en l'esport" a Menorca, Mallorca i Eivissa.

Tant la Direcció Generals d’Esports i Joventut, com els

consells de Menorca, Mallorca i d’Eivissa estan tramitant

administrativament el conveni que regirà aquest programa entre

ambdues parts.

Palma, 25 d’abril de 2016

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

Ordre de Publicació

AI)

A les Preguntes RGE núm. 4124/16 i 4125/16,

presentades per la diputada Elena Baquero i González, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a programa

"Valors en l'esport" a Formentera i a cens d'instalAlacions

esportives a Mallorca.

Ateses les característiques, les respostes queden

dipositades al Registre General de la cambra.

Ordre de Publicació

AJ)

A les Preguntes RGE núm. 4126/16 a 4128/16,

presentades per la diputada Elena Baquero i González, del

Grup Parlamentari Socialista, relatives a  cens

d'instalAlacions esportives a Menorca, Mallorca i Eivissa.

Un equip de quatre agents censals estan duent a terme el

treball de camp. Entre els mesos de març de juny, estan
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previstes un total de 4 visites d’una setmana de durada per tal

de censar totes les instalAlacions esportives, tant públiques com

privades a les illes de Menorca i d’Eivissa.

Al mes de maig, està previst el desplaçament d’aquests

agents durant una setmana per tal de censar totes les

instalAlacions esportives, tant públiques com privades a l’illa de

Formentera.

Palma, 25 d’abril de 2016

La consellera de Transparència, Cultura i Esports

Ruth Mateu Vinent.

3.16. SOLALICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Ordre de Publicació

A)

RGE núm. 10515/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença d'un membre de

Govern per tal de retre compte del compliment de la Moció

RGE núm. 8531/15, relativa a Pla contra desnonaments.

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

30 de juny de 2016, conformement amb l'article 161.3 del

Reglament de la cambra que remet al 175 del mateix cos legal,

admet a tràmit l'escrit esmentat i acorda d'incloure'l a l'ordre del

dia de la propera sessió plenària.

Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

RGE núm. 10516/16, del Grup Parlamentari Popular,

relatiu a solAlicitud de compareixença d'un membre de

Govern per tal de retre compte del compliment de la Moció

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

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

30 de juny de 2016, conformement amb l'article 161.3 del

Reglament de la cambra que remet al 175 del mateix cos legal,

admet a tràmit l'escrit esmentat i acorda d'incloure'l a l'ordre del

dia de la propera sessió plenària.

Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)

Tramitació de preguntes amb solAlicitud de resposta oral

davant la Comissió de Cultura, Educació i Esports per a les

preguntes amb solAlicitud de resposta escrita RGE núm.

10381/15 i 2452/16.

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

30 de juny de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

10511/16, presentat per la diputada Maria Antònia Sureda i

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

Balears i, conformement amb l'establert a l'article 168.2 del

Reglament de la cambra, acorda que les preguntes esmentades,

relatives a educació a Eivissa (XI) i a CEIP Son Ferrer,

s'incloguin a l'ordre del dia de la sessió següent de la Comissió

de Cultura, Educació i Esports, on rebran el tractament de

preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió.

Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

B)

Retirada de la Proposició no de llei RGE núm. 3580/16.

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

30 de juny de 2016, admet a tràmit l'escrit RGE núm.

10529/16, presentat pel Grup Parlamentari Popular, i accepta

la retirada de la proposició no de llei esmentada, relativa a

solució a la situació de Maria Teresa Gregorio Roig i la seva

filla.

Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)

SolAlicitud de convocatòria de sessions extraordinàries

i habilitació dels dies necessaris per tal que la Comissió no

permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa

pugui constituir-se i dur a terme les reunions que s'acordin

per a l'inici de les seves tasques; i de convocatòria de la

Diputació Permanent (RGE núm. 10449/16, complementat

per l'escrit RGE núm. 10456/16).

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

30 de juny de 2016, conformement amb l'establert als articles

66.2 i 97.2 del Reglament de la cambra i 45.4 de l’Estatut

d’Autonomia de les Illes Balears, admet a tràmit els escrits

esmentats a l'enunciat; i, consegüentment, acorda de sotmetre

amb caràcter immediat a la consideració de la Junta de

Portaveus la fixació de l’ordre del dia de la sessió de la

Diputació Permanent que n’ha de resoldre.
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Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

D)

Convocatòria de Diputació Permanent sobre solAlicitud

de convocatòria (RGE núm. 10449/16) de sessions

extraordinàries i l’habilitació dels dies necessaris per tal

que la Comissió no permanent d'investigació sobre les

autopistes d'Eivissa pugui constituir-se i dur a terme les

reunions que s'acordin per a l'inici de les seves tasques.

La Junta de Portaveus del Parlament de les Illes Balears, en

sessió de dia 30 de juny de 2016, es manifesta d'acord amb

l'ordre del dia següent per a la sessió de la Diputació

Permanent, i se n'ha previst com a data de celebració la de dia

5 de juliol, a partir de les 10.00 hores:

Punt únic

Adopció d'acord sobre convocatòria de sessions

parlamentàries extraordinàries per tal que la Comissió no

permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa pugui

constituir-se, així com dur a terme les reunions que s'acordin

per a l'inici de les seves tasques.

Palma, a 30 de juny de 2016.

La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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