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1. PLE DEL PARLAMENT

1.1. TEXTOS APROVATS

1.1.1. LLEIS

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de desembre de 2016, aprovà la Llei de modificació de la
Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

Palma, a 21 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A)

LLEI DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 11/2014, DE 15
D’OCTUBRE, DE COMERÇ DE LES ILLES

BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La regulació actual del comerç a les Illes Balears es recull
a la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes
Balears, modificada pel Decret llei 2/2015, de 24 de juliol, de
mesures urgents en matèria de grans establiments comercials,
amb l’objectiu d’adequar alguns aspectes al marc bàsic estatal,
proporcionar una major seguretat jurídica als operadors
econòmics i continuar preservant, a cada illa, els valors
territorials i mediambientals que són la base del motor de
l’activitat econòmica de les Illes Balears i que es justifiquen per
les particularitats de la realitat insular d’aquesta comunitat
autònoma.

En els dos anys transcorreguts des de l’aprovació de la Llei
11/2014, s’ha constatat la necessitat d'adequar una sèrie
d’aspectes a la realitat del sector comercial, aconseguir un
major equilibri entre tots els agents econòmics i reforçar la
participació de les administracions públiques i els propis agents
econòmics i socials implicats en el sector comercial per
impulsar l’activitat comercial a les Illes Balears, en el si de la
Comissió Interinsular Assessora de Comerç.

Les modificacions fetes per aquesta llei afecten els aspectes
següents:

El primer aspecte va referit a la implantació de grans
establiments comercials per tal de preservar i assegurar la
mobilitat de persones i vehicles que pugui generar l’establiment
comercial projectat. En aquest sentit s’ha constatat la
necessitat, abans de concedir l’autorització per a la implantació
d’un gran establiment comercial, de garantir aquesta mobilitat
amb la valoració de la seva incidència a la xarxa viària i a la
resta d’infraestructures públiques i la seva adequació suficient
per satisfer els fluxos previsibles de persones i vehicles. Per
això, respectant les competències municipals i les dels consells
insulars, s’inclou en la tramitació de l’autorització comercial de
grans establiments comercials un informe favorable dels

ajuntaments i consells insulars competents sobre la seva
incidència en les infraestructures públiques.

El segon aspecte incideix en els horaris comercials,
concretament els diumenges i altres festius d’obertura
comercial autoritzada, i en els establiments amb règim especial
d’horaris, especialment a les zones de gran afluència turística.
El nombre de diumenges i altres festius d’obertura comercial
autoritzada es determina en deu dies, amb l’objectiu de trobar
un equilibri entre els diferents operadors econòmics, promoure
unes adequades condicions de competència en el sector i
fomentar la participació de les entitats locals en la determinació
dels dies d’obertura comercial autoritzada, que poden
substituir-ne dos per adequar-los a les seves particularitats.
També s’inclouen en la llibertat d’horaris comercials els
establiments de l’entorn immediat a mercats i mercadets de
venda ambulant autoritzats pels ajuntaments abans de l’entrada
en vigor d’aquesta llei, en un radi màxim de 300 metres lineals.
Aquesta modificació respon a la conveniència de donar
cobertura a la demanda que es produeix amb l’afluència de
persones existent al voltat d’aquests mercats i mercadets.

La regulació de les zones de gran afluència turística ja va
ser objecte d’una regulació detallada a la Llei 11/2014, tenint
en compte els interessos de les principals associacions
representants dels consumidors, els interessos empresarials i els
sindicats. Això no obstant, durant aquests dos anys
transcorreguts des de l’aprovació de la llei s’ha detectat la
necessitat de matisar determinats aspectes en relació amb el
concepte i les circumstàncies que determinen la consideració de
zona de gran afluència turística. Per això, s’inclou la necessitat
que l’ajuntament corresponent justifiqui la concurrència
d’alguna de les circumstàncies que estableix l’article 22 de la
llei esmentada en el supòsit que la zona proposada inclogui
àrees de polígons industrials. En aquest mateix sentit, és
necessari precisar l’abast de la circumstància descrita en el punt
2 d’aquest article de manera que la major afluència de visitants
justifiqui aquesta declaració.

El tercer aspecte és el de reforçar la participació de les
administracions públiques i els agents econòmics i socials
implicats en el sector comercial en totes les mesures i
actuacions previstes en la llei per impulsar l’activitat comercial
a les Illes Balears, en el si de la Comissió Interinsular
Assessora de Comerç. Així, s’afegeix dins les funcions d’aquest
òrgan de participació en les matèries regulades en la Llei
11/2014, la de conèixer les propostes de declaració de zona de
gran afluència turística abans de la resolució de l’òrgan
competent en matèria de comerç.

En darrer lloc, el quart aspecte és l’adequació al marc bàsic
estatal en la classificació de determinades infraccions
administratives i la correcció d’un error material en la
referència a la numeració d’un article.

Aquesta llei s’aprova respectant les bases fixades per
l'Estat, que té atribuïda la competència exclusiva en matèria de
planificació general de l'activitat econòmica i en matèria de
legislació mercantil, d'acord amb els articles 38, 131 i 149.1 de
la Constitució Espanyola, i d'acord amb les competències que,
així mateix, amb caràcter d'exclusives, atorguen a la comunitat
autònoma els articles 30.21 i 30.42 i, com a competències de
desenvolupament legislatiu i execució, l'article 31.6 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears.



3798 BOPIB núm. 77 -  23 de desembre de 2016

II

Aquesta llei té un article únic, una disposició transitòria i
una disposició final.

L’article únic conté onze apartats que modifiquen els
articles 9, 14, 18, 19.e), 21, 22.2, 22.7, 61.8 i 63 i la disposició
addicional vuitena, i afegeixen els punts 36 i 37 a l’article 62
de la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de comerç de les Illes
Balears, en el sentit següent:
• Es modifica l’article 9 perquè la Comissió Interinsular
Assessora de Comerç conegui les propostes de declaració de
zona de gran afluència turística.

• Es modifica l’article 14 per tenir l’informe favorable de
l’ajuntament i del consell insular respecte de la incidència
del gran establiment comercial en les infraestructures
públiques.
• Es modifica l’article 18 per fixar en deu el nombre de dies
festius que poden romandre oberts els comerços, dels quals
els ajuntaments en poden fixar dos.
• Es modifica l’article 19.e) per equiparar els establiments
pròxims als mercats i mercadets als efectes de determinar
dies i hores d’obertura al públic.
• Es modifica l’article 21 per considerar que els polígons
industrials estan exclosos de les zones de gran afluència
turística, llevat que l’ajuntament justifiqui el contrari.
• Es modifica l’article 22.2 per concretar com afecta el
municipi la declaració de patrimoni de la humanitat, als
efectes de considerar-lo zona de gran afluència turística.
• Es modifica l’article 22.7 perquè la Comissió Interinsular
Assessora de Comerç ja coneix les propostes de zona de
gran afluència turística, segons la modificació de l’article 9.
• Es modifica l’article 61.8 per corregir l’errada material de
l’anterior redacció.
• S’afegeixen els punts 36 i 37 a l’article 62, relatiu a les
infraccions greus, perquè així estan considerades en la
normativa bàsica estatal de comerç.
• Es modifica l’article 63 per suprimir les infraccions
considerades molt greus que s’han inclòs com a greus en
l’article anterior.
• Es modifica la disposició addicional vuitena per concretar
quines associacions empresarials es consideren més
representatives.

La disposició transitòria estableix que les modificacions
dels articles 21 i 22 no afecten les zones ja declarades de gran
afluència turística.

La disposició final determina la vigència de la llei des del
dia següent a la seva publicació oficial.

Article únic

S’introdueixen en la Llei 11/2014, de 15 d’octubre, de
comerç de les Illes Balears, les modificacions següents:

1. L’article 9 queda redactat en els següents termes:

"1. Són funcions de la Comissió Interinsular Assessora de
Comerç les següents:

a) Atendre consultes sobre qualsevol qüestió que afecti
l’activitat comercial de les Illes Balears.

b) Estudiar i donar la seva opinió sobre les mesures
d’impuls de l’activitat comercial que hagin de ser aprovades
per l’Administració de la comunitat autònoma.

c) Conèixer els projectes de llei i de disposicions
generals que afectin el comerç i col·laborar amb propostes
relatives al comerç de les Illes Balears.

d) Conèixer les propostes de declaració de zona de gran
afluència turística abans de la resolució de l'òrgan
competent en matèria de comerç.

e) Qualsevol altra que li atribueixin les normes de rang
legal o reglamentàries.

2. Els pronunciaments de la Comissió Interinsular
Assessora de Comerç no tenen caràcter vinculant."

2. L’article 14 queda redactat amb els següents termes:

"1. Per a l’obtenció de l’autorització a què fa referència
l’article anterior, les persones o entitats interessades han de
presentar una sol·licitud d’autorització comercial mitjançant
el formulari normalitzat, acompanyada de la documentació
que s’estableixi reglamentàriament.

2. L’establiment s’ha de situar en una parcel·la que tengui
la classificació de sòl urbà d’acord amb el planejament
urbanístic municipal i tengui la condició de solar.

3. L’establiment haurà de comptar amb l’informe favorable
de l’ajuntament respecte de la seva incidència en les
infraestructures i els serveis públics. També serà necessari
l’informe favorable del consell insular respectiu sobre la
incidència en les infraestructures i els serveis públics
supramunicipals. Aquests informes podran imposar
l’adopció de mesures compensadores sobre les externalitats
negatives que generi la implantació o l'ampliació del gran
establiment comercial.

4. La instrucció del procediment ha d’incloure els tràmits
que es determinin reglamentàriament als quals ha de posar
fi una resolució motivada dictada pel conseller competent
en matèria de comerç.

5. El termini per dictar i notificar la resolució és de tres
mesos. Una vegada transcorregut aquest termini,
l’autorització s’entendrà estimada. El termini podrà ser
objecte de suspensió d’acord amb la legislació de
procediment administratiu.

6. La sol·licitud iniciadora del procediment regulat en
aquest article, per a la instal·lació o l’ampliació de gran
establiment comercial, dóna lloc a l’exigència de la taxa
corresponent."

3. L’article 18 queda redactat en els següents termes:

"1. El nombre anual de diumenges i altres festius que els
comerços poden romandre oberts al públic serà de deu dies.

2. Cada any s’han de determinar les dates dels diumenges
i altres festius en què els establiments comercials puguin
romandre oberts al públic, mitjançant una resolució de
l’òrgan competent en matèria de comerç.
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3. Per determinar els diumenges i altres festius a què es
refereix aquest article s’ha d’atendre prioritàriament a
l’atractiu comercial dels dies per als consumidors, d’acord
amb els següents criteris:

a) L’obertura almenys en un dia festiu quan hi hagi
coincidència de dos o més dies festius continuats.

b) L’obertura els diumenges i altres festius
corresponents a períodes de més concentració de rebaixes.

c) L’obertura els diumenges i altres festius on hi hagi
més afluència turística.

d) L’obertura els diumenges i altres festius en la
campanya de Nadal.

4. Els ajuntaments poden substituir, per als seus termes
municipals, fins a dos dies del total de diumenges i festius
que cada any es determinin, d’acord amb el següent:

a) La resolució anual que determini els diumenges i
altres festius que els establiments comercials poden
romandre oberts al públic assenyalarà les dues dates que
poden ser susceptibles de substitució d’entre el total de dies
determinats.

b) L’ajuntament interessat ha de comunicar a l’òrgan
competent en matèria de comerç el canvi que ha decidit
efectuar abans del quinze de novembre. En cas contrari, es
considerarà que no vol efectuar cap canvi respecte dels dies
determinats.

5. A més del que estableix l’apartat 1 d’aquest article, amb
caràcter excepcional, l’òrgan competent en matèria de
comerç pot autoritzar, prèvia consulta a la Comissió
Interinsular Assessora de Comerç, l’obertura dels
establiments comercials al públic en diumenge o festiu quan
concorrin circumstàncies especials que suposin una
significativa major afluència de visitants."

4. L’apartat e) de l’article 19 queda redactat en els següents
termes:

"e) Els mercats i mercadets de venda ambulant
autoritzats pels ajuntaments i els establiments del seu entorn
immediat, en un radi màxim de 300 metres lineals,
degudament delimitat per la corresponent entitat local amb
especificació dels vials que conformen el perímetre. Els
ajuntaments han de comunicar la delimitació que hagin
aprovat a l’òrgan competent en matèria de comerç."

5. L’article 21 queda redactat en els següents termes:

"1. S’entén per zones de gran afluència turística, a l’efecte
dels horaris comercials, les àrees que coincideixin amb tot
el terme municipal o en part d’aquest en les quals concorri
alguna de les circumstàncies que s’estableixen en l’article
següent.

2. La declaració de les zones de gran afluència turística es
pot estendre a tot l’any.

3. L’òrgan competent en matèria de comerç és l’autoritat
que determina les zones de gran afluència turística, a
proposta dels ajuntaments corresponents.

4. S’exclouen d’aquesta consideració les àrees dels
polígons industrials, llevat que l’ajuntament justifiqui en la
seva proposta que en aquestes àrees concretes hi concorre

alguna de les circumstàncies que s’estableixen en l’article
següent.

5. Els establiments comercials situats en una zona que es
declari de gran afluència turística tenen plena llibertat per
determinar els dies i les hores d’obertura al públic, d’acord
amb l’article 19.c), en els períodes de l’any aprovats en la
declaració de zona de gran afluència turística."

6. El punt 2 de l’article 22 queda redactat en els següents
termes:

"2. Que la zona proposada hagi estat declarada patrimoni de
la humanitat o s’hi localitzi un bé immoble d’interès
cultural integrat en el patrimoni historicoartístic i sempre
que aquest determini de forma objectiva una significativa
major afluència turística. Aquesta circumstància s’ha
d’acreditar amb algun dels criteris següents:

a) Declaracions i delimitacions perimetrals de la zona
declarada patrimoni de la humanitat.

Aquest caràcter general només afectarà la part del terme
municipal on el bé immoble justifiqui aquesta major
afluència de visitants. Excepcionalment podrà afectar tot el
terme municipal quan aquest bé immoble justifiqui de
manera clara una major afluència de visitants a tot el terme
municipal.

b) Descripció del bé immoble d’interès cultural."

7. El punt 7 de l’article 22 queda redactat en els següents
termes:

"7. Quan concorrin circumstàncies especials que ho
justifiquin, l’ajuntament ha d’acreditar objectivament
aquestes circumstàncies especials en la seva proposta."

8. El punt 8 de l’article 61 queda redactat en els següents
termes:

"8. No consignar els preus, segons el que estableix l’article
26 d’aquesta llei."

9. S’afegeixen els punts 36 i 37 a l’article 62 redactats en els
següents termes:

"36. No disposar de l’autorització autonòmica per a la
instal·lació de gran establiment comercial, quan aquesta
sigui preceptiva.

37. Obrir l’establiment comercial en diumenge o dia festiu
no autoritzat per a la realització d’activitats comercials."

10. L’article 63 queda redactat en els següents termes:

"Es consideren infraccions molt greus les següents:

1. La negativa o la resistència a subministrar dades o
facilitar la informació requerida per les autoritats o els seus
agents en l’exercici de les seves funcions d’inspecció, quan
s’efectuï acompanyada de violència física o verbal o de
qualsevol altra forma de pressió.

2. Les que, havent-se qualificat com a greus, hagin suposat
una facturació superior a 300.000 euros.
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3. La reincidència en infraccions greus segons el que
disposa l’article 67 de la Llei 7/1996."

11. La disposició addicional vuitena queda redactada en els
següents termes:

"Les administracions públiques de les Illes Balears amb
competències en matèria de comerç poden promoure el
foment de les organitzacions sindicals i empresarials amb
suficient representativitat per negociar el conveni laboral
del sector comerç."

Disposició transitòria

A les zones de gran afluència turística declarades abans del
dia 31 de desembre de 2016 no els afecten l’exclusió que
s’estableix a l’article 21 ni les circumstàncies que s’estableixen
a l’article 22.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor el dia següent de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 13 de desembre de 2016.
La secretària primera:
Joana Aina Campomar i Orell.
La presidenta:
María Consuelo Huertas i Calatayud.

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13
de desembre de 2016, debaté les preguntes que es relacionen a
continuació:

A) RGE núm. 17065/16, de la diputada Margaret Mercadal i
Camps, del Grup Parlamentari Popular, relativa a residència per
als familiars dels malalts que s'han de desplaçar a Mallorca, que
contestà la consellera de Salut.

B) RGE núm. 17064/16, del diputat Álvaro Gijón i Carrasco,
del Grup Parlamentari Popular, relativa a anunci d'Air Berlin
de no volar a Mallorca a partir de l'estiu de 2017, que contestà
el vicepresident i conseller d'Innovació, Recerca i Turisme.

C) RGE núm. 17013/16, de la diputada Sílvia Tur i Ribas, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a plantilles d'interins de la
policia local, que contestà la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques.

D) RGE núm. 17070/16, del diputat Baltasar Picornell i Lladó,
del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a Pla
d'ordenació del litoral, que contestà el conseller de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca.

E) RGE núm. 17071/16, del diputat Salvador Aguilera i
Carrillo, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a
inspeccions en turisme, que contestà el vicepresident i conseller
d'Innovació, Recerca i Turisme.

F) RGE núm. 17073/16, del diputat Carlos Saura i León, del
Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a combatre la
pobresa infantil, que contestà la consellera de Serveis Socials
i Cooperació.

G) RGE núm. 17048/16, del diputat Josep Melià i Ques, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a sector pesquer, que contestà el conseller de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca.

H) RGE núm. 17066/16, del diputat Juan Manuel Lafuente i
Mir, del Grup Parlamentari Popular, relativa a actuació de
l'Advocacia de la comunitat autònoma, que contestà la
consellera de Presidència.

I) RGE núm. 17067/16, del diputat Antoni Camps i
Casasnovas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a accions
en relació amb les resolucions adoptades pel Sr. Jaume
Carbonero sobre les carreteres d'Eivissa, que contestà el
conseller de Territori, Energia i Mobilitat.

J) RGE núm. 17063/16, de la diputada Maria Núria Riera i
Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a fracàs
escolar, que contestà el conseller d'Educació i Universitat.

K) RGE núm. 17248/16, de la diputada Misericòrdia Sugrañes
i Barenys, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
contractació amb empreses pantalla, que contestà el conseller
de Medi Ambient, Agricultura i Pesca.

L) RGE núm. 17059/16, del diputat Xavier Pericay i Hosta, del
Grup Parlamentari Mixt, relativa a resultats de l'informe PISA,
que contestà la presidenta del Govern de les Illes Balears.

M) RGE núm. 17047/16, del diputat Jaume Font i Barceló, del
Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa
a Llei d'impacte ambiental, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

N) RGE núm. 17072/16, de la diputada Laura Camargo i
Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a reformar l'estatut d'Autonomia i la Constitució, que contestà
la presidenta del Govern de les Illes Balears.

O) RGE núm. 17069/16, de la diputada Margarita Prohens i
Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a Pla
d'infraestructures educatives, que contestà la presidenta del
Govern de les Illes Balears.

Palma, a 21 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaració institucional sobre les persones refugiades.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de desembre de 2016, aprovà per assentiment la declaració
institucional que es transcriu a continuació.

Palma, a 21 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Declaració institucional sobre les persones refugiades

Estam assistint a una situació sense precedents, davant la
qual és necessari que la comunitat internacional prengui
mesures urgents de manera immediata i que actuï en
conseqüència.

A principis de 2016, per primera vegada des de la Segona
Guerra Mundial, el nombre de persones desplaçades de les
seves llars com a conseqüència dels conflictes, la persecució i
les violacions de drets humans en els seus països d’origen ha
superat la xifra dels 65 milions, segons dades d’ACNUR; una
xifra que es veuria incrementada si hi sumàssim els milers de
persones que s’han vist obligades a desplaçar-se per desastres
naturals o per la seva situació de pobresa.

Aquesta situació deixa palesa la incapacitat de la comunitat
internacional per prevenir i resoldre conflictes i situacions
d’emergència humanitària, així com la manca de voluntat
política per acomplir les obligacions internacionals en matèria
de drets humans i protecció internacional.

El passat 22 de setembre es va complir un any des que els
líders de la Unió Europea acordaren un mecanisme de
reubicació d’emergència per compartir la responsabilitat
d’aquells demandants d’asil. Malgrat l’acord, milers de
persones continuen atrapades en camps de refugiats en
condicions deplorables.

Europa ha de resoldre de manera urgent aquesta crisi
humanitària, compartint equitativament la responsabilitat d’un
nombre de  persones refugiades relativament petit.

Pel que fa a la responsabilitat de l’Estat espanyol, les xifres
parlen per si mateixes: segons dades del Ministeri de l’Interior
de 26 d’octubre, s´han reubicat des de Grècia únicament 398
persones, enfront de les 1.756 reubicades per França. Sols 289
persones han estat reassentades, una xifra molt llunyana de les
17.337 que el Govern de l’Estat es va comprometre a acollir, bé
per la via de la reubicació, bé per la via del reassentament.

Per tot l´exposat el Parlament de les Illes Balears insta el
Govern de l’Estat a: agilitar de manera significativa el procés
de trasllat de persones refugiades, acomplir dins el termini
previst els compromisos d’acollir 17.337 persones, segons
l’acordat amb la UE i acollir dignament les persones
reubicades, reassentades o aquelles que arribin per una altra via
alternativa.

Ordre de Publicació

B)
Ajornament de la Interpel·lació RGE núm. 15519/16.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de desembre de 2016, aprovà per assentiment l'alteració de
l'ordre del dia de la sessió en el sentit d'ajornar el debat de la
Interpel·lació RGE núm. 15519/16, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a aplicació transversal de la Llei d'igualtat, en
aplicació de l'article 73.1 del Reglament de la cambra.

Palma, a 21 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

Ordre de Publicació

C)
Sessions extraordinàries durant el període de 15 a 31 de

gener de 2017 per tal de dur a terme les compareixences
sol·licitades per la Comissió no permanent d'investigació
sobre les autopistes d'Eivissa.

 El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de desembre de 2016, aprovà, per 50 vots a favor, 2 en
contra i 3 abstencions, la proposta de celebrar sessions
extraordinàries durant el període de 15 a 31 de gener de 2017
per tal de dur a terme les compareixences sol·licitades per la
comissió esmentada.

Palma, a 21 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 1 de desembre de 2016,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
14641/16, relativa a garantir que els béns culturals i béns
artístics de la Caixa d'Estalvis de Sa Nostra romanguin a les
Illes Balears, i quedà aprovada la següent:

RESOLUCIÓ

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

Balears a:

1. Impulsar la tramitació dels expedients administratius i
l’adopció dels acords que garanteixin que les obres artístiques
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i culturals, sobretot les que tenen contrastat valor artístic, que
al llarg dels anys va acumular la Caixa d’Estalvis de Balears,
Sa Nostra, quedin a les Illes Balears i puguin ser gaudides pels
nostres conciutadans, en col·laboració amb els consells
insulars.

2. Estudiar, conjuntament amb els consells insulars, la
possibilitat d'adquirir part o la totalitat de les obres artístiques
i culturals que al llarg dels anys va acumular la Caixa d’Estalvis
de Balears, Sa Nostra.

A la seu del Parlament, 1 de desembre de 2016.
La secretària en funcions de la comissió:
Sandra Fernández i Herranz.
La presidenta de la comissió:
Conxa Obrador i Guzmán.

2.4. COMPAREIXENCES

Ordre de Publicació

A)
Compareixences davant la Comissió no permanent

d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa.

A la Comissió no permanent d'investigació esmentada a
l'enunciat, en les dates que es relacionen a continuació,
tengueren lloc les compareixences de les persones següents:

Dia 28 d'octubre de 2016
• Sra. Concepció Sartorio Acosta
• Sra. Margarita Isabel Cabrer González

Dia 4 de novembre de 2016
• Sr. Jaume Matas Palou
• Sr. Antonio Bosch Tugores
• Sr. José Amengual Antich
• Sr. Miquel Ramis d'Aireflor i Catany

Dia 11 de novembre de 2016
• Sr. Carlos Jover Jaume
• Sr. Pere Palau Torres
• Sra. María Estrella Matutes Prats
• Sr. Joan Marí Tur

Dia 18 de novembre de 2016
• Sr. Josep Miquel Mayans Serra
• Sr. Joan Crespí Capó
• Sr. Matías Arrom Bibiloni
• Sr. Enrique Ortiz Selfa

Dia 25 de novembre de 2016
• Sr. Santiago Bernáldez Gazapo
• Sr. Mateo Estrany Pieras

Dia 2 de desembre de 2016
• Sr. José Bevia García
• Sr. Abel Matutes Juan
• Sr. José Ramón Torres

Dia 9 de desembre de 2016
• Sra. Maria Sala Serra

• Sra. Fanny Tur Riera
• Sr. Albert Prats Rodríguez

Palma, a 20 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

2.5. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Modificació del pla de treball de la Comissió no permanent

d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa (RGE núm.
16900/16).

 La Comissió no permanent d'investigació sobre les
autopistes d'Eivissa, en sessió de dia 9 de desembre de 2016,
aprovà la modificació del pla de treball de la dita comissió, que
es transcriu a continuació: 

Sol·licitar de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
(AEAT) la documentació següent:
• Declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones

Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni del període
2011-2013 d'Ana García Serrano, directora d'Obres
Públiques durant la passada legislatura (2011-2015).

• Model 171, declaració informativa, declaració anual
d'imposicions, disposicions de fons i cobraments de
qualsevol document d'Ana García Serrano (període 2011-
2013), així com de quantes actuacions de comprovació i
inspecció se li haguessin practicat en aquest període i
possibles incompliments notarials.

• Els comptes bancaris d'Ana García Serrano durant el
període de 2011 a 2013.

• Dades dels comptes bancaris de Carlos Jover i la seva
cònjuge durant el període de 2011 a 2013.

Palma, a 9 de desembre de 2016.
El secretari de la comissió:
Salvador Aguilera i Carrillo.
El president:
Vicenç Thomàs i Mulet.

Ordre de Publicació

B)
Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE

núm. 14822/16, de modificació de la Llei 11/2014, de 15
d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

 La Comissió d'Economia del Parlament de les ILles
Balears, en sessió de dia 7 de desembre de 2016, procedí a
elaborar el dictamen de la proposició de llei de referència.

Palma, a 21 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 13499/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a parc de Sa Riera.

L’article 28.4 del Pla hidrològic nacional estableix que les
actuacions en llits públics situats a zones urbanes corresponen
a les administracions competents en matèria d’ordenació del
territori i urbanisme sense perjudici de les competències de
l’administració hidràulica sobre el domini públic hidràulic.

A més a més la llei d’aigües considera Domini Públic
Hidràulic les aigües continentals, els llits de corrents naturals,
els llits de llacs, llacunes i embassaments superficials en llits
públics (naturals), els aqüífers i les aigües provinents de la
dessalinització d’aigua de mar.

Els llits de torrents desviats són llits artificials i per tant no
es considera que formin part del domini públic hidràulic.

D’acord amb l’autorització atorgada a l’Ajuntament de
Palma, d’abocament als torrents de Sa Riera i Barbarà, de
l’aigua de rebuig i de la neteja de filtres de la planta
potabilitzadora de Son Togores de 17 de maig de 1995, el
concessionari efectuarà al seu càrrec totes les obres, treballs i
actuacions que resultin oportunes per prevenir i remeiar
qualsevol deteriorament en els llits d’ambdós torrents així com
la neteja dels mateixos des del punt d’abocament fins a la mar.

Cal afegir que el Parc de Sa Riera es troba al marge
esquerra d’un tram urbà d’un torrent endegat que està
condicionada com a parc urbà.

Per tot l’anterior, es considera que la conservació i
manteniment del tram endegat així com el del parc correspon
a l’Ajuntament de Palma.

Palma, 12 de desembre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 14651/16, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja de torrents a Menorca.

Les tasques de neteja de torrents a Menorca es varen iniciar
el 14 de setembre de 2016.

Palma, 13 de desembre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 14652/16, presentada per la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a neteja de torrents a Mallorca.

Les tasques de neteja de torrents a Mallorca es varen iniciar
el 14 de setembre de 2016.

Palma, 13 de desembre de 2016
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 15115/16, presentada per la
diputada Margaret Mercadal i Camps, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a suport a la promoció de
productes lactis.

El conveni signat entre la Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca i l’Associació de Cadenes d’Alimentació de
les Illes Balears (ACAIB) encara és vigent i s’està duent a
terme. El conveni, que s’ha aplicat a totes les illes, està
complint els seus objectius, que eren els d’elaborar i dur a
terme un programa de promoció i difusió, de la compra i el
consum dels productes lactis de les Illes Balears a través de les
cadenes d’alimentació associades a l’ACAIB. Les diverses
presentacions i promocions que s’han realitzat han contribuït a
posicionar millor els productes lactis balears en aquest
important sector de la distribució alimentària.

No disposam de xifres de consum dels productes lactis a les
Illes Balears diferenciats pel seu origen i tampoc no disposam
de les dades particulars de cada una de les empreses.

Palma, 13 de desembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 15120/16, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assistència a consells de
coordinació per part de la Conselleria d'Hisenda i
Administracions Públiques.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha
assistit a la reunió ordinària del Consell de Coordinació de
Menorca, celebrada el 8 d’octubre de 2015.

A la resta de reunions ordinàries celebrades en aquesta
legislatura hi ha assistit el director general d’Emergències i
Interior, que és el vicepresident de tots els Consells de
Coordinació.

Palma, 9 de desembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí
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Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 15121/16, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a assistència a reunions de
caps de Protecció Civil per part de la Conselleria d'Hisenda
i Administracions Públiques.

La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques ha
assistit a les diades dels voluntaris de Protecció Civil
celebrades a les diferents illes en les següents dades:

• Lloseta: 27/09/2015
• Algaida: 18/09/2016
• Eivissa: 13/11/2016

A les reunions ordinàries celebrades amb els caps
d’agrupacions realitzades a les diferents illes durant aquesta
legislatura ha assistit el director general d’Emergències i
Interior, que té delegades les competències dels plans
territorials i especials de Protecció Civil.

Palma, 9 de desembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 15122/16, presentada pel
diputat Juan Manuel Lafuente i Mir, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a reunions del Pacte local.

La darrera reunió de la Comissió del Pacte Local es va dur
a terme el 5 de desembre de 2014.

Palma, 9 de desembre de 2016
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera Crespí

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 15200/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de rehabilitació Aljub.

El projecte de rehabilitació de l’Aljub de l’Ajuntament de
Calvià, corresponent a la segona convocatòria de projectes del
2014 (conveni signat el 23/12/2014), està en fase d’esmena de
deficiències a l’Ajuntament de Calvià des del 15/08/2015.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 15201/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de substitució del sostre Ca'n
Xoroi.

El projecte de substitució del sostre de Can Xoroi,
corresponent a la segona convocatòria de projectes del 2014
(conveni signat el 23/12/2014), ha acabat el procés de licitació
i s’ha adjudicat l’obra. Pendent inici obres.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 15202/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de recinte firal de Marratxí.

El projecte del Recinte Firal de Marratxí, corresponent a la
segona convocatòria de projectes del 2014 (conveni signat el
23/12/2014), està en fase d’esmena de deficiències a
l’Ajuntament de Marratxí des del 28/08/2015.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 15203/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte d'empedrat Plaça Dalt.

El projecte d’empedrat de la Plaça Dalt de Maria de la
Salut, corresponent a la segona convocatòria de projectes del
2014 (conveni signat el 22/12/2014), ha finalitzat la fase de
licitació i s’ha adjudicat. Pendent d’inici de les obres.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 15204/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de bulevard de Platja de Muro,
fase B.

El projecte d’obres del bulevard de la Platja de Muro-Fase
B, corresponent a la segona convocatòria de projectes del 2014
(conveni signat el 30/12/2014), s’ha iniciat la licitació de les
obres i està en moment de justificació de baixes temeràries.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta
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Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 15205/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte d'asfalt de vies cicloturístiques.

El projecte Asfalt de vies cicloturístiques de l’Ajuntament
de Selva, corresponent a la segona convocatòria de projectes
del 2014 (conveni signat el 22/12/2014), està en fase de
supervisió al Servei Tècnic/ATB, des del dia 26/10/2016. 

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 15206/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de reforma del carrer Vapor
Santueri de Portocolom.

El projecte d’obres de reforma del Carrer Vapor Santueri de
Portocolom, corresponent a la segona convocatòria de projectes
del 2014 (conveni signat el 22/12/2014), s’ha iniciat la licitació
de les obres i s’ha obert el primer sobre (22/11/2016).

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 15207/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de reforma del passeig marítim
de Cala Rajada.

El projecte de reforma del Passeig Marítim de Cala Rajada,
corresponent a la segona convocatòria de projectes del 2014
(conveni signat el 23/12/2014), està en fase d’esmena de
deficiències per part de l’Ajuntament de Capdepera des del
30/11/2015.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 15208/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a projecte de modernització de
l'enllumenat de la Colònia de Sant Jordi.

El projecte de modernització de l’enllumenat públic de la
zona turística de la Colònia de Sant Jordi, corresponent a la
segona convocatòria de projectes del 2014 (conveni signat el
30/12/2014), s’ha iniciat la licitació i s’ha efectuat l’obertura
del sobre número 1 (22/11/2016).

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
Q)

A la Pregunta RGE núm. 15209/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a sostre en el nombre de turistes.

El Govern entén que no es pot fixar un “sostre al nombre de
turistes”, ja que amb l’actual marc normatiu no és possible
limitar els fluxos de persones (posar barreres en els aeroports
per impedir l’entrada de visitants de determinats orígens), per
exemple: les persones han de poder circular amb llibertat en
l’espai Schengen, del qual formen part les Illes Balears des del
moment que formen part de l’Estat Espanyol.

Ara bé, el Govern sí que considera desitjable establir un
sostre de places turístiques, que seria aquell derivat de
l’aplicació universal i efectiva del principi d’intercanvi de
places turístiques vigent a la legislació de les Illes Balears des
de l’any 1999, i que actualment no és d’aplicació universal per
l’existència de nombroses excepcions. Aquestes excepcions
permeten un creixement il·limitat de determinats tipus d’oferta
turística, la qual cosa pot posar en risc a la llarga la
sostenibilitat del turisme i de la nostra economia en general.

Palma, 1 de desembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 15218/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a programes per facilitar el coneixement
a diverses entitats de les possibilitats de finançament.

En relació amb la difusió durant l’any 2016:

“Acte de llançament  PO FSE 2014-2020”, 17 de març.
L’acte va tenir per objectiu analitzar la nova programació del
Po FSE per al període 2014-2020 i presentar les prioritats del
programa.

Es va realitzar el curs “Gestió de les operacions
cofinançades pel FEDER i el FSE en el marc de la programació
de les Illes Balears” (6 de juny). En aquest curs va ser de gran
rellevància la participació com a ponents dels representants de
l’Autoritat de Gestió dels programes.

Jornada “Iniciativa PIME a les Illes Balears”, 28 de juny.
Amb aquesta jornada es va difondre informació sobre
l’aplicació de la iniciativa PIME a les Illes Balears i es van
analitzar altres instruments financers previst a les Illes Balears
confinançats pel FEDER.

Jornada sobre la convocatòria d’ajudes destinades al suport
de l’eficiència energètica i l’ús de les energies renovables a
l’administració local (16 de juliol). El Programa Operatiu
FEDER 2014-2020 per a les Illes Balears preveu com a
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prioritat d’inversió el suport a l’eficiència energètica i a l’ús
d’energies renovables a les infraestructures públiques, incloent
els edificis públics. En el marc d’aquesta prioritat, la Direcció
General d’Energia i Canvi Climàtic va convocar diverses línies
d’ajudes destinades específicament als ajuntaments de les Illes
Balears, les quals finalitzaran el proper 15 de setembre. La
jornada té per objectiu oferir una informació acurada i pràctica
i facilitar l’accés de les entitats municipals a aquesta
convocatòria i a d’altres oportunitats existents.

Curs de formació “Municipis actius a la UE: com participar
en projectes europeus” que va tenir lloc el passat 3 i 4 de març.
L’objectiu del curs és proporcionar una informació i formació
actualitzada sobre la Unió Europea als nous càrrecs electes i
tècnics responsables d’aquest àmbit en els governs locals en
l’actual marc polític i pressupostari europeu i la seva execució
i aplicació.

El CBE ha organitzat sessions formatives per al personal
tècnic dels consells sobre els mecanismes i vies que ofereix la
Unió Europea per donar suport econòmic a les actuacions i
iniciatives susceptibles de ser cofinançades en el marc del Marc
Financer Plurianual 2014-2020.

A aquestes sessions formatives s’ha explicat de manera
pràctica les diferents alternatives i oportunitats que hi ha de
finançament europeu per a la realització de projectes, tant les
que provenen dels fons estructurals i d’inversió  (FEIE) com les
que provenen dels programes europeus. També s’ha informat
sobre el protocol d’actuació per preparar, presentar i gestionar
la sol·licitud d’aquests ajuts, com també dels serveis
d’assessorament i seguiment que ofereix el CBE en aquest
àmbit. Durant l’exercici 2016 s’han realitzat un total de 4
sessions formatives a les que han acudit un total de 47 tècnics.

Assessorament: el CBE compta amb un servei d’informació
i assessorament per realitzar una anàlisi de possibilitats de
finançar projectes amb fons europeus destinat tant a les entitats
consorciades com als potencials usuaris dels serveis
(empresaris, emprenedors, ONGs, particulars i administracions
públiques). Les consultes es realitzen tant per correu electrònic,
telèfon o presencialment amb cita prèvia, i provenen tant de
particulars com d’entitats i institucions de les Illes Balears.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 15219/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a objectius del CBE en el pressupost 2016.

1. Sessions formatives

El CBE ha organitzat sessions formatives per al personal
tècnic dels consells sobre els mecanismes i vies que ofereix la
Unió Europea per donar suport econòmic a les actuacions i
iniciatives susceptibles de ser confinançades en el marc del
Marc Financer Plurianual 2014-2020.

En aquestes sessions formatives s’ha explicat de manera
pràctica les diferents alternatives i oportunitats que hi ha de
finançament europeu per a la realització de projectes, tant les
que provenen dels fons estructurals i d’inversió (FEIE), 2020,
com les que provenen dels programes europeus. També s’ha
informat sobre el protocol d’actuació per preparar, presentar i
gestionar la sol·licitud d’aquests ajuts, com també dels serveis
d’assessorament i seguiment que ofereix el CBE en aquest
àmbit. 

Durant l’exercici 2016 s’han realitzat un total de 4 sessions
formatives a les que han acudit un total de 47 tècnics.

Consell de Mallorca
10/10/2016. (4 assistents)
17/10/2016. (14 assistents)

Consell de Menorca
19/10/2016. (12 assistents)

Consell d’Eivissa
26/10/2016. (18 assistents)

Consell de Formentera
Sessió prevista per a inicis de 2017

2. Jornades sobre iniciatives i programes comunitaris

Curs de formació “Municipis actius a la UE: Com participar
en projectes europeus” que va tenir lloc el passat 3 i 4 de març.
L’objectiu del curs és proporcionar una informació i formació
actualitzada sobre la Unió Europea als nous càrrecs electes i
tècnics responsables d’aquest àmbit en els governs locals en
l’actual marc polític i pressupostari europeu i la seva execució
i aplicació.

Erasmus+per joves emprenedors” 12 de maig. L’objectiu
d’aquesta jornada era donar a conèixer el programa d’ajuda
Erasmus per emprenedors. En aquesta jornada va participar la
Sra. Lozano, responsable del Punt de Contacte Local Erasmus
per a joves emprenedors. Com actualment no hi ha punt de 
contacte local a Balears, la Sra. Lozano es va oferir a resoldre
qualsevol dubte dels participants si volien participar en aquest
programa.

“Pla Juncker”. Responsables del BEI i de la Comissió
Europea varen parlar sobre els membres de les AAPP com per
a particulars i entitats.

10 de juny. Jornada sobre les ajudes de la UE a
investigadors (Convocatòria ERC). Aquesta jornada va tenir
per objectiu informar els investigadors de les possibilitats de
rebre finançament europeu per a les seves línies d’investigació.
En la jornada varen participar professionals de l’Oficina de
projectes Europeus de l’Instituto de Salud Carlos III.

- Programa LIFE, 20 de juny. Anàlisi del programa LIFE amb
membres de la unitat gestora del Ministeri per al període
2014-2020 i presentació de bones pràctiques.

3. Assessorament

El CBE compta amb un servei d’informació i assessorament
per realitzar una anàlisi de possibilitats de finançar projectes
amb fons europeus destinat tant a les entitats consorciades com
als potencials usuaris dels serveis (empresaris, emprenedors,
ONGs, particulars i administracions públiques). Les consultes
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es realitzen tant per correu electrònic, telèfon o presencialment
amb cita prèvia.

4. Oficina tècnica de projectes europeus Balears 2020 i registre
unificat de projectes

El 4 de març de 2015 es va signar el conveni de
col·laboració entre el Centre Balears Europa, la Fundació Bit,
la Universitat de les Illes Balears i la Fundació
Universitat-Empresa de les Illes Balears per a la creació de
l’Oficina Tècnica de Projectes Balears 2020. Es tracta d’una
oficina virtual que té com a objectius prioritaris l’establiment
d’una xarxa de suport a la gestió de projectes europeus.

Entre els compromisos específics que s’han assumit, en
virtut d’aquest conveni, el CBE du a terme:
• La gestió i manteniment de la plataforma de l’Oficina

Tècnica de Projectes Balears 2020, així com la recepció i
canalització de les consultes que puguin realitzar els usuaris
de la web. Aquesta plataforma centralitza la gestió, el
suport i la informació de les quatre entitats. La pàgina web
és www.balears2020.es 

• Constituir el Registre unificat de projectes per tal de
centralitzar la informació sobre tot el cicle de vida dels
projectes europeus que es duguin a terme a les Illes Balears,
de manera que constitueixi una font unificada i fiable
d’informació. El CBE és responsable de mantenir aquesta
informació i posar-la a disposició del personal tècnic de les
entitats membres de l’Oficina.

En data d’avui s’ha recopilat la informació relativa a les
quatre entitats integrants de l’Oficina i s’ha bolcat a l’aplicatiu.

Al llarg de 2016 s’ha realitzat una avaluació dels continguts
de la base de dades i dels fonaments que el varen crear, web,
informació restringida a les entitats signants del conveni, manca
d’actualització de les dades, manca de suport normatiu per al
seu desenvolupament. S’ha estat en contacte amb les entitats
signats del conveni de col·laboració, per a valorar la utilitat
d’aquesta plataforma i l’adaptació a les demandes de les
entitats que en formen part.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 15220/16, presentada pel
diputat Álvaro Gijón i Carrasco, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a objectius del CBE al projecte europeu
Direct.

El grau de compliment dels objectius d’Europe Direct
Mallorca és alt. Al llarg de 2016 s’han realitzat activitats per
donar informació a les persones usuàries del servei sobre els
temes que es troben a l’agenda europea i estan en consonància
amb les prioritats de la Comissió.

Tenint en compte aquestes prioritats, s’han realitzat les
següents activitats:

S’han desenvolupat dues activitats sobre “envelliment
actiu”. L’objectiu és analitzar la situació de les persones majors
en la societat i habilitar espais de col·laboració i participació
per a aquest col·lectiu. Així, es reforça un dels objectius de la
UE: l’empoderament de la ciutadania i el canvi democràtic.

10 de març. Participació en el Fòrum d’ocupació organitzat
per la FUEIB. Els joves universitaris van rebre informació
sobre programes de formació de formació i treball a la UE.

5 de maig. “Job day”. Participació a la fira d’ocupació, en
la qual els assistents varen poder aprendre a fer un CV europeu
amb l’aplicació EUROPASS i varen tenir la possibilitat de
presentar el seu CV a les empreses europees presents a
l’esdeveniment.

27 d’octubre. Jornada “Cap a una Europa més connectada
amb els seus ciutadans”, acte local del Comitè de les Regions,
organitzat conjuntament amb el CBE i la FELIB, per a tractar
com afecten els Social Media a la difusió dels missatges
europeus i com consolidar una Europa més connectada amb la
ciutadania.

“Gate to the future” 28 d’octubre. Jornada del sector turístic
on es va analitzar la importància de les noves tecnologies i el
turisme sostenible, entre d’altres.

També es van realitzar activitats de sensibilització i
aproximació a la ciutadania com: l’acte commemoratiu del Dia
d’Europa (9 de maig), la presència de l’ED en els actes de
celebració del Dia del Llibre i del Dia Europeu de les Llengües,
la cessió de l’exposició Family Meal, per a difondre l’actuació
de la UE en Cooperació al Desenvolupament a nombrosos
municipis, entre d’altres.

Totes les activitats realitzades s’han acompanyat de material
sobre el tema analitzat per a reforçar el missatge, el material
divulgatiu ha estat sol·licitat a l’oficina de publicacions de la
UE a la qual la xarxa Europe Direct té accés.

També s’ha donat resposta a les consultes que hem rebut de
les persones usuàries, les quals han versat principalment sobre:
com anar-se’n a estudiar o treballar a un altre país de la UE; on
i com tramitar la sol·licitud de targeta sanitària europea; si
nacionals d’altres països europeus poden formar part d’un borsí
de treball a les Illes Balears; i quines ajudes hi ha per a petites
empreses. I, en els casos necessitats, s’ha tramès la consulta a
l’organisme directament competent per raó de la matèria.

Palma, 29 de novembre de 2016
El vicepresident i conseller d’Innovació, Recerca i Turisme
Gabriel Barceló i Milta

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 15506/16, presentada pel
diputat Josep Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-
Proposta per les Illes Balears, relativa a cobertura
informativa dels partits amb representació al Parlament.

Fer un recompte matemàtic de la  cobertura informativa dels
diferents grups parlamentaris en els prop de 600 espais

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-071.pdf#page=24
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-072.pdf#page=20


3808 BOPIB núm. 77 -  23 de desembre de 2016

informatius entre gener i octubre, cada un dels quals té una
durada aproximada de 60 minuts.

Els criteris per assignar el temps als distints partits són
exclusivament periodístics. Als espais informatius d’IB3 es
valoren en tot moment l’actualitat i l’interès general així com
la proporcionalitat dels grups, l’autoria de les iniciatives
parlamentàries, l’equilibri entre les posicions a favor i en contra
i la veracitat de les informacions. Les cròniques parlamentàries
no són sumes matemàtiques i, per tant, sempre hi ha criteris
subjectius quan s’han de seleccionar unes declaracions i no pas
unes altres. De fet és difícil trobar l’equilibri perfecte a un
hemicicle on hi conviuen set grups parlamentaris. I, de vegades,
fins i tot, hi ha diputats que no volen fer declaracions o que
parteixen abans d’hora. Aquestes circumstàncies també
condicionen la creació audiovisual de les informacions.

La pluralitat, neutralitat i independència, són els eixos
d’IB3 base de la  confiança, reputació i credibilitat davant la
societat. Tots els grups parlamentaris cada setmana entren als
debats corals al programa Dues Voltes de Televisió i al
programa Al dia d’IB3 Ràdio.

Santa Ponça, 16 de desembre de 2016
El director general de l’EPRTVIB
Andreu Manresa i Montserrat

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Proposta de modificació del pla de treball de la Comissió

no permanent d'investigació sobre les autopistes d'Eivissa. 

La Mesa de la Comissió no permanent d'investigació del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 2 de desembre
de 2016, admeté a tràmit l'escrit RGE núm. 16900/16, presentat
pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears, mitjançant el qual
es proposen noves sol·licituds de documentació.

Palma, a 7 de desembre de 2016.
La presidenta del Parlament:

María Consuelo Huertas i Calatayud.

A la Mesa de la Comissió d'investigació sobre les autopistes
d'Eivissa

Atesa l'evolució del desenvolupament d'aquesta comissió i
les noves informacions i línies d'investigació que s'han obert, es
presenta la següent proposta de noves sol·licituds de
documentació i informació:

Sol·licitar de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària
(AEAT) la documentació següent:
• Declaracions de l'Impost sobre la Renda de les Persones

Físiques (IRPF) i Impost sobre el Patrimoni del període
2011-2013 d'Ana García Serrano, directora d'Obres
Públiques durant la passada legislatura (2011-2015).

• Model 171, declaració informativa, declaració anual
d'imposicions, disposicions de fons i cobraments de
qualsevol document d'Ana García Serrano (període 2011-
2013), així com de quantes actuacions de comprovació i
inspecció se li haguessin practicat en aquest període i
possibles incompliments notarials.

• Els comptes bancaris d'Ana García Serrano durant el
període de 2011 a 2013.

• Dades dels comptes bancaris de Carlos Jover i la seva
cònjuge durant el període de 2011 a 2013.

Palma, 30 de novembre de 2016.
El diputat:
Aitor Morràs i Alzugaray.

4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Cessament de personal eventual.

Resolució de Presidència en relació amb e cessament de la
Sra. Maria Antònia Serra i Roig com a personal eventual
adscrita al Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes

Balears

Atès que:
  

La Sra. Maria Antònia Serra i Roig fou nomenada com a
personal eventual adscrita al Grup Parlamentari El Pi-Proposta
per les Illes Balears per Resolució de la Presidència de dia 23
de juliol de 2015, comunicada mitjançant l’escrit RGS núm.
2529/2015 de 23 de juliol de 2015.
                   

La Sra. Maria Antònia Serra i Roig ha presentat un
document de renúncia voluntària a la seva plaça, mitjançant
l’escrit RGE núm. 17799/2016, de 22 de desembre de 2016.

L’article 5.2 de l’Estatut de Personal del Parlament de les
Illes Balears estableix que és competència del president o la
presidenta el nomenament i el cessament del personal eventual.

Resolució

1. El cessament de la Sra. Maria Antònia Serra i Roig com a
personal eventual adscrita al servei del Grup Parlamentari
El Pi-Proposta per les Illes Balears, amb efectes econòmics
i administratius des de dia 25 de desembre de 2016.

2. La publicació de la present resolució al Butlletí Oficial del
Parlament de les Illes Balears.

3. Que contra la present resolució es pot interposar recurs
davant de la Mesa de la Cambra en el termini d’un mes des
de la publicació d’aquesta al BOPIB, tot d’acord amb
l’establert als articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques, o recurs contenciós
administratiu davant del jutjat contenciós administratiu de
Palma de Mallorca, d’acord amb el que disposen els articles
10.1.c i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora
de la jurisdicció contenciosa administrativa, en el termini de
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dos mesos comptadors a partir de l’endemà de la data de
publicació de la present resolució al BOPIB. 

  
A la seu del Parlament, 22 desembre de 2016
La presidenta del Parlament de les Illes Balears
María Consuelo Huertas i Calatayud
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