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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
26 de febrer de 2019, aprovà la Llei de voluntariat de les Illes
Balears.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)

LLEI DE VOLUNTARIAT DE LES ILLES BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

La Llei 3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes
Balears, va regular per primer cop el voluntariat a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, la qual cosa va suposar un punt
de partida per donar a conèixer el voluntariat. Després de vint
anys, la nostra societat ha evolucionat de tal manera que la llei
esmentada necessita ser actualitzada. 

La Llei estatal 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, i
altres legislacions autonòmiques han dibuixat un camí cap a un
nou voluntariat, un voluntariat més integrador, on tothom té
cabuda, on les noves metodologies de l’educació són adoptades
per les entitats de voluntariat, on les noves maneres de
relacionar-se són presents, perquè el moviment de voluntariat
és un moviment viu, creatiu i transformador que necessita el
suport, la promoció, la col·laboració i el reconeixement de les
administracions. 

Pel que fa a les Illes Balears, la Llei Orgànica 1/2007, de 28
de febrer, de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears, estableix, d’una banda, a l’article 15.1, el dret a la
participació de forma individual o col·lectiva en la vida
pública, econòmica, cultural i social de tots els ciutadans de les
Balears; d’altra banda, a l’article 30.15 apareix el voluntariat
social com a competència exclusiva; i a l’article 70.4
s’atribueix als consells insulars com a competència pròpia el
voluntariat social. Si bé és cert que, seguint amb la tradició
legislativa establerta en la Llei 3/1998, de 18 de maig, i amb el
que estableix la Llei 45/2015, de 15 d’octubre, és intenció
d’aquesta norma regular el voluntariat com a forma de
participació, també és necessari indicar que es regula el
voluntariat sense adjectius i no sols el voluntariat social. 

Al mateix temps s’han tingut presents les resolucions, les
comunicacions i els dictàmens de la Unió Europea en matèria
de voluntariat, com la Resolució del Parlament Europeu de 12
de juny de 2012 sobre el reconeixement i foment de les
activitats voluntàries transfrontereres a la Unió Europea o el
Dictamen del Comitè Econòmic i Social Europeu de 13 de
desembre de 2006, «Activitats de voluntariat, el seu paper en

la societat europea i el seu impacte». Per tant, es pot dir que
aquesta llei està adaptada a les necessitats actuals del
voluntariat, reconegut com a fet diferencial, en el qual les
entitats de voluntariat tenen un paper decisiu; dóna importància
a les relacions entre el voluntariat i els centres educatius; i
deixa el camí obert al reconeixement de les competències
adquirides en el desenvolupament de les accions voluntàries. 

El voluntariat és una matèria transversal que figura en una
multitud de normativa, estatal i autonòmica, i que afecta molts
col·lectius: la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes; la Llei 8/2016, de 30 de
maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, transsexuals,
bisexuals i intersexuals i per eradicar l’LGTBI fòbia; la Llei
Orgànica 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema
de protecció de la infància i l’adolescència; la Llei 4/2009, d’11
de juny, de serveis socials de les Illes Balears; o la recentment
aprovada Llei 3/2018, de 28 de maig, del tercer sector social,
en són alguns exemples.

En la redacció d’aquesta norma s’ha actuat d’acord amb els
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència. En aquest sentit, i pel que fa
als principis de necessitat i eficàcia, la redacció d’aquesta
norma es justifica amb l’objectiu de dotar el voluntariat de les
Illes Balears d’un marc jurídic actual, modern, adaptat a les
necessitats i a la realitat del segle XXI, al mateix temps que se
segueix el camí de la resta de legislacions autonòmiques en
matèria de voluntariat que s’estan actualitzant i adaptant a les
indicacions, recomanacions i directives europees en matèria de
voluntariat. És de destacar la tasca realitzada des del mateix
sector en el procés participatiu d’aquesta norma. Pel que fa al
principi d’eficiència, i pensant en la creació del cens d’entitats
de voluntariat, s’han tingut en compte i s’han valorat les
càrregues administratives que comporta, però també la
racionalització en la gestió dels recursos públics, considerant
que seria suficient un sol cens d’entitats en l’àmbit de tota la
comunitat autònoma i permetent, tant als consells insulars com
als ajuntaments, estalviar recursos en aquesta qüestió.

A les Illes Balears hi ha un teixit associatiu divers,
compromès i solidari que cada dia fa front a milers de
situacions amb l’objectiu de fer una societat més justa i més
igualitària. 

El voluntariat ha posat de manifest la força de la societat
civil organitzada, que, mitjançant programes de voluntariat,
dona resposta, entre d’altres, a situacions de vulnerabilitat,
d’exclusió o d’aïllament, i també desenvolupa accions a favor
de la protecció del medi ambient, del patrimoni, de la cultura
i de l’esport. Aquest teixit associatiu es nodreix de la tasca
constant i compromesa dels seus socis i sòcies que, a banda de
contribuir a implementar les finalitats associatives de forma
directa amb el seu servei al si de l'associació, assumeixin la
responsabilitat de fixar-ne les prioritats i línies d'actuació
mitjançant la seva participació en el procés de presa de
decisions, com a membres de les seves assemblees o òrgans
executius. Moltes d'aquestes associacions, a més a més,
compten amb la possibilitat d'integrar en les seves activitats la
tasca de persones voluntàries, que estan interessades a
comprometre's en la realització de tasques concretes amb una
clara voluntat i vocació d'interès general i de servei a la
societat. Òbviament, la participació associativa i la participació
voluntària són totalment compatibles, però no s'han de
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confondre. Per això la llei estableix clarament que el règim que
s'hi recull es refereix exclusivament a la vinculació entre
entitats i persones voluntàries, ja que el vincle amb els associats
és regulat mitjançant la legislació general relativa a
associacions.

Aquesta llei regula el voluntariat, sense desmerèixer altres
formes de participació, però amb l’objectiu de reconèixer i
promocionar les accions desenvolupades per persones físiques
en el si d’una entitat sense ànim de lucre, d’acord amb uns
programes concrets, i aposta per un voluntariat de qualitat,
compromès i format. 

Per primera vegada es regula el voluntariat de persones
menors amb l’objectiu d’aclarir situacions que es donen
actualment, però també amb l’objectiu d’acostar el voluntariat
als més joves i, d’aquesta manera, aconseguir una societat
compromesa des de la joventut. Al mateix temps es dona
cabuda al món educatiu per fer realitat la inclusió dels menors
dins el voluntariat, així com per donar suport a iniciatives com
l’aprenentatge i el servei que posa en comú continguts
curriculars amb els valors que es treballen des del voluntariat,
a més d’altres metodologies que es puguin posar en marxa. Es
garanteix l’accés de les persones amb discapacitat i dependents
establint que les entitats han d’adaptar la formació, la
informació, els materials i les funcions a les seves capacitats.
D’altra banda, el dret de les persones voluntàries perquè
s’estableixin mecanismes de reconeixement de les
competències adquirides en el desenvolupament de l’acció
voluntària és una altra novetat d’aquesta llei i reflecteix el
compromís de promoure un voluntariat de qualitat.

Es regulen també els drets i deures de les persones a les
quals s’adreça l’acció voluntària com a agents actius del
programa de voluntariat desenvolupat per les entitats. Aquest
fet no és nou a les Illes Balears: la Llei de serveis socials
reconeix els drets i deures de les persones destinatàries.

Es reconeix el paper de les universitats i de les empreses
indicant que les seves funcions són les de col·laborar i
promoure el voluntariat des dels seus àmbits.
 

Si es parla de valors del voluntariat i de l’ètica, és lògic
demanar a les entitats de voluntariat que adoptin un codi ètic i
que s’estableixin les mesures necessàries per poder aplicar-lo. 

Els programes de voluntariat i el document de compromís
adquireixen un paper fonamental com a element diferencial
respecte d’altres formes de participació i també per distingir
altres relacions que hi pugui haver en el si de les entitats.

El paper de les administracions ha de ser el de donar suport
i oferir cooperació amb l’objectiu d’innovar, millorar i
promoure l’acció voluntària. S’han d’impulsar polítiques
públiques a fi de promocionar i donar a conèixer el voluntariat
com a agent actiu de transformació social. És per això que
aquesta llei reforça la figura de l’actual Fòrum Balear del
Voluntariat i mana ampliar-ne la composició incloent-hi els
representants de l’Ajuntament de Palma i de l’àmbit de
l’educació (per acostar el voluntariat al món educatiu). El cens
d’entitats de voluntariat, creat per aquesta llei, serà l’instrument
que aportarà dades sobre el voluntariat. Sols a partir del
coneixement del sector es pot actuar, i aquest cens facilitarà el
coneixement del voluntariat. 

Alhora s’estableix la necessitat de dotar la comunitat
autònoma d’un pla de voluntariat en què es recullin les
necessitats i les mesures de suport que s’han d’impulsar partint
de la responsabilitat pública i garantint, en tot cas, la
independència de les entitats i de les persones voluntàries. La
responsabilitat pública i la coordinació interadministrativa són
els eixos per donar al voluntariat l’impuls i el suport que
necessita en aquests moments. 

II

Aquesta llei consta de 27 articles, dividits en 4 títols, 1
disposició addicional, 2 disposicions transitòries, 1 disposició
derogatòria i 3 disposicions finals. 

Les disposicions generals del títol I regulen l’objecte,
l’àmbit d’aplicació i les definicions de voluntariat, entitats de
voluntariat, programes de voluntariat o persones voluntàries,
entre d’altres, amb l’objectiu de reconèixer-los i identificar-los
entre les nombroses formes de participació social. La llei
reconeix el voluntariat com a fet diferenciat d’altres formes de
participació, sense desmerèixer la resta d’opcions, però
identificant el que és voluntariat, amb l’objectiu de posar-lo en
valor i reconèixer la seva funció com a agent transformador. És
en el títol I on hi ha els principis que inspiren l’acció
voluntària, la necessitat que el voluntariat es dugui a terme en
el si d’entitats privades sense ànim de lucre i desenvolupant
activitats d’interès general sense que això suposi assumir les
responsabilitats que pertoquen a les diferents administracions
ni substituir treball remunerat. En aquest títol s’hi recullen els
diferents àmbits d’actuació i també els tipus de voluntariat que
es poden dur a terme. 

El títol II està dividit en 4 capítols, corresponents a les
persones voluntàries, a les persones destinatàries, a les entitats
de voluntariat i a altres agents que hi participen. 

El títol III està dedicat a l’administració com a garant del
suport i la promoció que el moviment de voluntariat necessita. 

El darrer títol tracta de les mesures de suport i promoció i
els instruments i òrgans que es creen amb l’objectiu de garantir
un voluntariat de qualitat a la comunitat autònoma de les Illes
Balears. El Fòrum Balear del Voluntariat esdevé un vertader
òrgan de consulta i coordinació entre les administracions i les
entitats de voluntariat, i la creació d’un cens d’entitats de
voluntariat aportarà les informacions necessàries per poder
establir polítiques públiques reals i adaptades a la realitat del
voluntariat. En aquest títol hi queda reflectit l’impuls que la llei
vol donar al voluntariat com a agent de transformació social
mitjançant diferents instruments: el pla autonòmic, el cens i la
consolidació del Fòrum com a òrgan de debat i promoció.

III

La regulació d’aquesta llei, d’acord amb els principis de
necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica,
transparència i eficiència, prevists en els apartats 2 i 3 de
l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment
administratiu comú de les administracions públiques, queda
prou justificada.

La necessitat d’elaborar un nou avantprojecte de llei del
voluntariat fou una de les conclusions a les quals va arribar el
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segon Fòrum del Voluntariat, en el qual es recollia una petició
feta, en aquest sentit, pel sector. És opinió compartida per part
del sector i de l’administració competent l’evidència que
l’actual Llei del voluntariat, que es remunta a l’any 1998,
necessita una adaptació a la nova realitat social i també a la
normativa aprovada de caràcter estatal. 

L’actuació de persones voluntàries és, des de sempre,
present en la societat, és un fet que es remunta molt enrere en
el temps i s’ha constatat en àmbits diversos. En aquest sentit, no
és el contingut el que necessita una regulació, sinó el marc en
el qual es produeix l’acció o actuació de les persones
voluntàries. Els trets de la col·laboració social, lliure, gratuïta
i altruista de les persones voluntàries, no eximeixen de la
necessitat —ans al contrari— de la correcta regulació jurídica
i el seu encaix en els àmbits de l’administració estatal,
autonòmica i municipal. Aquesta adequació jurídica s’ha
produït en altres moments i circumstàncies de l’etapa
autonòmica, sobretot mitjançant la Llei 3/1998, de 18 de maig,
del voluntariat de les Illes Balears.

D’altra banda, s’ha d’assenyalar que en els darrers anys
s’han produït circumstàncies que permeten arribar a la
conclusió que el sector ha experimentat alguns canvis que han
de tenir una resposta legislativa adequada:

- D’una banda, el nombre i el percentatge de persones
voluntàries (en les diferents modalitats) han experimentat
un creixement significatiu. Això es constata tant des del
punt de vista de la ciutadania que a títol individual du a
terme alguna acció voluntària (bé de manera puntual,
esporàdica o de manera regular), com en el nombre
d’entitats que estan formades en part per persones
voluntàries o que presenten un funcionament en què els
voluntaris tenen un paper prou rellevant.

- Actualment, l’àmbit d’actuació del voluntariat és molt
variat: abasta aspectes com la salut, l’atenció social,
l’educació, l’esport, l’acció cívica i solidària, la
dinamització cultural i ciutadana, la defensa del medi
ambient, etc.; uns àmbits que s’han ampliat a causa de la
crisi econòmica, les conseqüències de la qual estan prou
dilatades en el temps i en l’espai. Això, a la vegada, posa en
relleu la importància de l’acció del voluntariat com un
element de cohesió social.

- Les institucions públiques de diferent naturalesa, a l’hora
de dur a terme les polítiques per fer front a la realitat social
(quan és adversa, motivada per la crisi econòmica que
persisteix), amb la voluntat de transformar-la i millorar-la,
fan ús del voluntariat com un element de participació
ciutadana. És a dir, la participació de la societat civil és un
dret que ve reconegut en la Constitució i en l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, i també és obligació dels
poders públics fomentar aquesta participació ciutadana.

Així mateix, des del punt de vista legislatiu, hi ha una llei
de caràcter estatal, concretament la Llei 45/2015, de 14 de
octubre, de voluntariat, que regula aspectes que no es preveuen
en la llei autonòmica, que és sensiblement anterior. Adequar la
llei autonòmica a l’estatal és una necessitat. Per tant, es
considera que la societat de les Illes Balears ha canviat força
des de la publicació de la llei de 1998; a més, la publicació de
la Llei 45/2015, de 14 d’octubre, de voluntariat, com a novetat

en l’ordenament jurídic estatal, aporta nous elements que s’han
de tenir en compte en les normatives autonòmiques modernes.
Ambdós elements constituïren raons suficients per iniciar la
tasca d’una nova redacció de l’avantprojecte de llei del
voluntariat de les Illes Balears. 

En conclusió, l’avantprojecte pretén adequar-se a les
novetats introduïdes pel legislador estatal i, alhora, renovar la
Llei 3/1998 per tal d’adaptar-la a una nova realitat del
voluntariat a la societat balear.

D’altra banda, la mateixa naturalesa de l’objecte que es
regula ha aconsellat, especialment, que es dugui a terme
mitjançant mecanismes participatius prou àgils, efectius i
representatius en el procés de gestació de la nova llei. En
aquest sentit, la seva elaboració ha estat guiada per tot un
procés participatiu del sector del voluntariat a les Illes Balears,
a més de la ciutadania i de les diferents administracions que hi
estan implicades de forma directa o tangencial en l’exercici de
les seves competències. 

El resultat final ha de ser el d’una llei destinada a un sector
molt transversal de la societat, elaborada, precisament, amb la
implicació molt directa del mateix sector (una llei per al sector,
des del sector).

En funció de tots aquests aspectes, és necessari aprovar una
nova llei del voluntariat de les Illes Balears, adaptada a la nova
normativa estatal i a les noves formes de voluntariat que
demanda la societat actual, una nova regulació que sorgeixi
d’una participació àmplia i variada del sector.

TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Article 1
Objecte

Aquesta llei té per objecte regular, reconèixer, divulgar,
promoure, fomentar i protegir el voluntariat, en tots els seus
àmbits, com a forma de participació mitjançant programes de
voluntariat desenvolupats per entitats de voluntariat.

Article 2
Àmbit d’aplicació

Aquesta llei és aplicable a les persones voluntàries, a les
destinatàries de les accions de voluntariat, a les entitats de
voluntariat i a tots els programes de voluntariat que es
desenvolupin a les Illes Balears, independentment del lloc on
tengui el domicili social l’entitat que els desenvolupi.

Article 3
Voluntariat 

1. S’entén per voluntariat el conjunt d’accions i activitats
d’interès general desenvolupades per persones físiques i que
reuneixin els requisits següents:

a) Que tenguin caràcter solidari i altruista.

b) Que tenguin una realització lliure i voluntària. 
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c) Que es duguin a terme sense contraprestació econòmica
o material, sens perjudici del possible rescabalament de les
despeses que l’acció voluntària els pugui ocasionar, si ho
acorden així en el document de compromís.

d) Que es desenvolupin en el si d’una entitat de voluntariat,
d’acord amb els seus programes de voluntariat. 

e) Que tenguin caràcter complementari de les accions
desenvolupades per les administracions, sense substituir les
seves obligacions.

f) En cap cas no poden substituir ni amortitzar llocs de feina
remunerats. 

2. També tenen la consideració d’activitats de voluntariat les
següents:

a) Les accions concretes i específiques, sempre que es facin
en el si d’una entitat de voluntariat en el marc d’un programa
de voluntariat.

b) Les que es desenvolupin mitjançant les tecnologies de la
informació i comunicació que no requereixin presència física
de les persones voluntàries a les entitats de voluntariat.

3. No tenen consideració d’activitats de voluntariat les
següents:

a) Les aïllades o esporàdiques, periòdiques o no,
desenvolupades al marge d’entitats de voluntariat.

b) Les desenvolupades per raons familiars, d’amistat o bon
veïnatge.

c) Les desenvolupades en virtut d’una relació laboral,
funcionarial, mercantil o de qualsevol altra denominació en què
hi hagi una contraprestació econòmica; tampoc les activitats
derivades d’obligacions jurídiques o de mesures judicials.

d) Les beques, amb contraprestació econòmica o sense, en
què l’objectiu principal sigui la formació. 

e) Els treballs de col·laboració social emmarcats en mesures
de foment de l’ocupabilitat.

f) Les pràctiques no laborals i les pràctiques acadèmiques. 

Article 4
Definicions 

De conformitat amb aquesta llei, s’entén per: 

a) Persones voluntàries: les persones físiques que, mogudes,
entre d’altres, per l’altruisme i la voluntat de transformació,
decideixen participar en projectes de voluntariat desenvolupats
per entitats privades sense ànim de lucre, amb les quals
formalitzen el compromís que dona origen als drets i deures
que s’estableixen en aquesta llei. 

b) Entitats de voluntariat: les entitats privades sense ànim
de lucre que acompleixin activitats d’interès general i hagin
decidit que la participació voluntària de la ciutadania és un

valor imprescindible per assolir la seva missió, i que
compleixin els requisits següents:

1r. Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres
corresponents d’acord amb la normativa establerta.
2n. Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici
del personal assalariat que puguin tenir.
3r. Desenvolupar una part o totes les seves actuacions
mitjançant programes de voluntariat. 
4t. Estar inscrites en el cens d’entitats de voluntariat, creat
segons el que preveu aquesta llei.

c) Programes de voluntariat: el document formal que
l’entitat de voluntariat elabora de cadascun dels programes que
desenvolupa, amb l’objectiu de recollir de manera
sistematitzada els objectius, les funcions de les persones
voluntàries, els recursos necessaris, la formació necessària, la
persona responsable, el sistema de coordinació i la participació
de les persones voluntàries.

d) Pla de voluntariat: els plans de voluntariat de les entitats
de voluntariat són els instruments que recullen els aspectes
relatius a la gestió de les persones voluntàries en el si de
l’entitat i dels diferents programes de voluntariat de l’entitat.
Els aspectes que han de recollir els plans són els següents: el
tipus de voluntariat, el procés d’incorporació, la formació
bàsica necessària, la disponibilitat mínima i màxima de les
futures persones voluntàries, el sistema de coordinació i
comunicació, i la persona responsable del voluntariat i el
sistema de desvinculació que l’entitat considera com a comuns
a qualsevol dels programes que es desenvoluparan. Pel que fa
a les administracions, són l’instrument que, cadascuna al seu
nivell, han d’elaborar per tal de promocionar, reconèixer i
posar en valor el voluntariat. 

e) Document de compromís: el document formal signat
entre el representant de l’entitat de voluntariat i la persona
voluntària en què s’estableix, com a mínim, el programa al qual
s’adscriu, la durada, la formació necessària, l’horari i les
funcions. 

f) Entitat de segon nivell: entitat que agrupa diverses
entitats de voluntariat i els membres de la qual, per tant, no són
persones físiques.

Article 5
Principis i valors de l’acció voluntària

1. Els principis que informen l’acció voluntària són els
següents: 

a) Els que inspiren la convivència en una societat
democràtica i participativa, plural i compromesa amb la
igualtat, la llibertat, la solidaritat i la capacitat de transformació
social. 

b) El principi de participació solidària, principi que deriva
directament del dret a participar en la vida política, econòmica,
social i cultural, en el qual el voluntariat troba la seva principal
raó de ser.

c) Els que promouen la defensa del bé comú i els drets
fonamentals recollits en la Constitució Espanyola, interpretats
d’acord amb la Declaració Universal dels Drets Humans, la
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Convenció dels Drets dels Infants de les Nacions Unides i la
Convenció de Nacions Unides sobre Drets de les Persones amb
Discapacitat, la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió
Europea i la Carta Social Europea. 

2. Els valors en què es fonamenta l’acció voluntària són els
següents: la llibertat, la participació directa i activa com a
generadora d’opcions de transformació social, el compromís,
l’altruisme, l’eficàcia, la gratuïtat, la responsabilitat, la
cooperació, el sentit crític, l’aprenentatge, la igualtat
d’oportunitats i l’accessibilitat de les persones amb
discapacitat, de les persones grans i de les que estan en situació
de dependència.

Article 6
Activitats d’interès general

De conformitat amb aquesta llei, s’entenen per activitats
d’interès general les accions que contribueixin, en cadascun
dels àmbits del voluntariat a què es refereix l’article 7
d’aquesta llei, a la millora de la qualitat de vida de les persones
i la societat en general, i a protegir i conservar l’entorn, per tal
de construir una societat més justa i solidària. 

Article 7
Àmbits d’actuació del voluntariat 

Es consideren àmbits d’actuació del voluntariat els
següents:

a) Voluntariat social: els programes que es desenvolupen
mitjançant la intervenció en les persones i la realitat social
davant situacions de vulneració, privació o falta de drets, o
oportunitat per assolir una millor qualitat de vida i més cohesió
i justícia socials. La finalitat d’aquest voluntariat és la defensa
de la qualitat de vida de les persones i grups que per diverses
raons pateixen exclusió social i desigualtat, amb vocació de
transformació social i de visibilització de les causes estructurals
que generen aquesta situació. 

b) Voluntariat internacional de cooperació al
desenvolupament: els programes relacionats tant amb
l’educació per al desenvolupament, com a part del procés
educatiu i de transformació, com amb la promoció per al
desenvolupament, en allò que sigui relatiu a l’acció humanitària
i la solidaritat internacional, sens perjudici de les activitats
duites a terme pels cooperants, que es regeixen per la seva
normativa específica.

c) Voluntariat ambiental: els programes que tenen per
objectiu disminuir l’impacte negatiu de les activitats humanes
sobre el medi ambient i posar en valor el patrimoni natural
existent, les espècies animals i vegetals, els ecosistemes i
recursos naturals, duent a terme, entre d’altres, accions de
protecció i recuperació de la flora i la fauna i la biodiversitat
natural dels diferents hàbitats; de defensa del medi forestal, de
conservació i millora de l’aigua i altres elements del medi
hídric, el litoral, les muntanyes i la resta d’elements del
paisatge natural; d’educació i sensibilització mediambiental; de
protecció dels animals; i qualsevol altra que contribueixi a
protegir, conservar i millorar el medi ambient. 

d) Voluntariat cultural: els programes que promouen i
defensen el dret a la cultura i, en particular, la integració

cultural de totes les persones, la promoció i protecció de la
identitat cultural, el patrimoni i la llengua catalana, pròpia de
les Illes Balears, i la participació en la vida cultural. 

e) Voluntariat esportiu: els programes que promouen i
defensen la cohesió ciutadana i social, sumant als valors propis
del voluntariat els inherents a l’esport, fomentant la dimensió
comunitària en el desenvolupament de la pràctica esportiva en
qualsevol de les seves manifestacions. 

f) Voluntariat educatiu: el voluntariat que, com a acció
planificada i combinada amb el sistema i la comunitat
educativa, millori les possibilitats de realització d’activitats
complementàries, contribuint a reduir les possibles desigualtats
i donant a conèixer als destinataris altres realitats socials,
mitjançant programes, entre d’altres, d’aprenentatge i servei.

g) Voluntariat sociosanitari: els programes que combinen la
promoció de la salut, la prevenció de malalties, l’assistència
sanitària, la rehabilitació o l’atenció social amb l’objectiu de
preservar el benestar mental, emocional i físic de les persones
destinatàries, alhora que donen suport i orientació a les famílies
i a l’entorn més proper.

h) Voluntariat d’oci i temps lliure: els programes que
formen i sensibilitzen en els principis i valors de l’acció
voluntària mitjançant el desenvolupament d’activitats en
l’àmbit de l’educació no formal, que fomenten el
desenvolupament i el creixement personal i grupal de manera
integral, impulsant habilitats, competències i aptituds en les
persones que afavoreixin la solidaritat i la inclusió, per
aconseguir el compromís, la participació i la implicació socials. 

i) Voluntariat comunitari: el voluntariat que afavoreix la
millora i la promoció integral de la comunitat mitjançant el
foment de les relacions socials, el sentiment de comunitat i la
corresponsabilitat social, amb la qual cosa es contribueix
decididament i activament a la cohesió social i al foment de la
participació ciutadana. Promou la sensibilització i s’orienta a
la millora de les condicions de vida de la comunitat, generant
teixit social i vertebrant una societat solidària, activa, crítica,
compromesa i corresponsable en la recerca de solucions a les
necessitats socials.

j) Voluntariat de protecció civil: el voluntariat que
col·labora regularment en la gestió de les emergències, en les
actuacions determinades per la legislació estatal i autonòmica
en matèria de protecció civil i la normativa específica que la
desplega.

Article 8
Tipus de voluntariat 

Es poden distingir tres tipus de voluntariat:

a) Voluntariat presencial: el que es desenvolupa en persona
participant de manera física en programes de durada continuada
en el temps. 

b) Voluntariat no presencial: el que es desenvolupa de
manera no presencial en una entitat de voluntariat mitjançant
les tecnologies de la informació i la comunicació i en el qual la
persona voluntària participa activament en un programa concret
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de gestió de la comunicació, formació, gestió de l’entitat o
millora de la visibilitat d’aquesta.

c) Voluntariat puntual o esporàdic: el que es desenvolupa
en el marc d’un programa de voluntariat d’una entitat les
accions previstes del qual són puntuals i no continuades en el
temps.

TÍTOL II
SUBJECTES DEL VOLUNTARIAT

Capítol I
Persones voluntàries

Article 9
Persones voluntàries

1. De conformitat amb l’article 4.a) d’aquesta llei, tenen la
consideració de persones voluntàries les persones físiques que,
mogudes, entre d’altres, per l’altruisme i la voluntat de
transformació, decideixen participar en projectes de voluntariat
desenvolupats per entitats privades sense ànim de lucre, amb
les quals formalitzen el compromís que dona origen als drets i
deures que s’estableixen en aquesta llei.

2. Les persones menors d’edat poden tenir la condició de
persones voluntàries sempre que es respecti el seu interès
superior, d’acord amb el que preveu la legislació específica
aplicable, i es compleixin els requisits següents:

a) Les persones majors de 16 anys i menors de 18 han de
tenir el consentiment dels seus progenitors, tutors o
representants legals.

b) Les persones menors de 16 anys i majors de 14, per
poder desenvolupar accions de voluntariat, han de tenir
l’autorització expressa dels seus progenitors, tutors o
representants legals. 

c) Les persones menors d’edat que participin en programes
de voluntariat han de disposar sempre d’una persona referent
adulta responsable del programa.

3. Les entitats de voluntariat han de garantir el dret a la igualtat
d’oportunitats i a l’accessibilitat universal de les persones
voluntàries grans, amb discapacitat o en situació de
dependència, de manera que puguin exercir, en igualtat de
condicions respecte de la resta de persones voluntàries, els
drets i els deures que els corresponguin segons aquesta llei,
eliminant qualsevol possible forma de discriminació. 

En aquests casos, el compromís per a la incorporació, la
informació, la formació i les accions que s’encomanin s’han de
dur a terme en formats adequats i adaptats a les seves capacitats
i circumstàncies personals. 

4. En relació amb els programes de voluntariat en què les
persones destinatàries siguin menors d’edat, és un requisit per
fer voluntariat no haver estat condemnat per una sentència
ferma pels delictes contra la llibertat i indemnitat sexual o el
tràfic i l’explotació de menors. Aquest fet s’ha d’acreditar
mitjançant l’aportació d’una certificació negativa del Registre
Central de Delinqüents Sexuals, i sempre d’acord amb la

normativa específica de protecció de menors vigent en cada
moment.

5. No poden fer voluntariat les persones que tenguin
antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència
domèstica o de gènere, per haver atemptat contra la vida, la
integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i
indemnitat sexual de l’altre cònjuge o dels fills, per delictes de
tràfic il·legal o immigració clandestina de persones o per
delictes de terrorisme, en programes en què les persones
destinatàries hagin estat o puguin ser víctimes d’aquests
delictes. Aquesta circumstància s’ha d’acreditar mitjançant una
declaració responsable. 

Article 10
Drets de les persones voluntàries 

Les persones voluntàries, respecte de l’entitat en la qual
s’integren, tenen els drets següents:

a) Rebre durant la seva participació en el programa de
voluntariat i de manera regular informació, formació, orientació
i suport per part de l’entitat de voluntariat. Al mateix temps,
tenen dret a rebre els mitjans necessaris per desenvolupar
l’acció voluntària.

b) Ser tractades amb respecte i sense cap tipus de
discriminació, respectant-ne la llibertat, la dignitat, la intimitat
i les creences.

c) Participar activament en l’entitat de voluntariat en què
s’integren segons les seves normes d’organització internes, que
han de garantir, en tot cas, la participació de les persones
voluntàries en l’elaboració, el disseny, l’execució i l’avaluació
dels programes de voluntariat en els quals prenen part.

d) Estar assegurades pels riscs a què puguin estar exposades
en la realització de la seva acció de voluntariat, incloent-hi
possibles responsabilitats civils a tercers.

e) Signar el document de compromís en què s’acorden les
condicions de la seva acció voluntària, que, com a mínim, ha de
contenir el nom del programa, l’horari, les funcions, la durada
i la sol·licitud o no del reemborsament de les despeses
derivades del desenvolupament de l’acció voluntària. 

f) Disposar d’una acreditació identificativa de la seva
condició de voluntari o voluntària davant tercers i obtenir un
certificat de la seva participació en els programes. 

g) Sol·licitar a l’entitat de voluntariat a la qual pertanyi que
faci les gestions oportunes per acreditar les competències
adquirides en el desenvolupament de la seva acció de
voluntariat, mitjançant els procediments que s’estableixin.

h) Rebre el respecte i el reconeixement pel valor social de
la seva contribució.

i) Sol·licitar el reemborsament de les despeses derivades del
desenvolupament de l’acció voluntària, si s’ha establert
d’aquesta manera en el document de compromís. 

j) Tenir la garantia que les seves dades de caràcter personal
seran tractades i protegides d’acord amb el que estableix la
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legislació vigent en cada moment en matèria de protecció de
dades, especialment el Reglament (UE) 2016/679 del
Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu
a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament
de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades.

k) Desvincular-se de la tasca voluntària en el moment que
ho considerin convenient, avisant amb antelació. 

Article 11
Deures de les persones voluntàries 

Les persones voluntàries que es comprometen a participar
en els programes d’una entitat de voluntariat tenen els deures
següents:

a) Complir els acords establerts en el document de
compromís signat amb l’entitat de voluntariat i participar
activament en els espais i mitjans que l’entitat tengui prevists
amb l’objectiu de coordinar els diferents programes. 

b) Participar en les formacions previstes per l’entitat de
voluntariat.

c) Mantenir la confidencialitat de les informacions rebudes
i conegudes en el desenvolupament de l’acció voluntària.

d) Rebutjar qualsevol contraprestació econòmica o material
que els puguin oferir les persones destinatàries o terceres. 

e) Actuar de manera diligent, responsable i solidària.

f) Tenir cura i fer un bon ús dels materials o equips posats
a la seva disposició.

g) Respectar els drets de les persones destinatàries del
programa i de la resta de persones.

h) Utilitzar de manera adequada la identificació que les
acredita com a persones voluntàries.

i) Complir les mesures de seguretat, higiene i salut
establertes en el programa de l’entitat.

j) Seguir les instruccions de l’entitat de voluntariat que
tenguin relació amb el desenvolupament de l’acció voluntària.

k) Notificar a l’entitat de voluntariat la renúncia amb
l’antelació suficient per poder adoptar les mesures necessàries
per evitar perjudicis al programa en el qual participen. 

Article 12
Compatibilitat de l’acció voluntària

1. Els treballadors per compte aliè i els treballadors públics sols
poden fer voluntariat fora de la seva jornada laboral, sens
perjudici del que estableix l’article 21 d’aquesta llei.

2. La condició de treballador per compte aliè és compatible
amb la de persona voluntària de la mateixa entitat en les
condicions que s’estableixin en el compromís, amb el mateix
límit establert en el supòsit anterior, i, en cap cas, aquest
treballador no pot fer una acció voluntària que comporti les

mateixes funcions o similars que exerceix al seu lloc de feina
retribuït.

3. Les persones voluntàries poden tenir la condició de soci de
l’entitat de voluntariat en la qual estiguin integrades i participar
en els òrgans de govern segons el que estableixin els seus
estatuts. En aquest cas, es distingirà clarament entre el règim
aplicable a la relació de persona associada i l’aplicable a la
relació de persona voluntària, sense que en cap cas no es pugui
aplicar el règim previst a aquesta llei a la relació de persona
associada.

Article 13
Relacions entre les persones voluntàries i les entitats de
voluntariat

1. La relació entre les persones voluntàries i les entitats de
voluntariat s’estableix sempre mitjançant el document de
compromís. Aquest document de compromís ha d’establir com
a mínim els punts següents:

a) Els drets i deures de cadascuna de les parts, segons el que
estableix aquesta llei.

b) La descripció de les funcions, les activitats i el temps de
dedicació.

c) El règim de reemborsament de les despeses que el
desenvolupament de l’acció voluntària pugui ocasionar a la
persona que la dugui a terme. 

d) La formació que l’entitat estableix per desenvolupar
l’acció voluntària concreta i, si escau, l’itinerari per obtenir-la.

e) El protocol de gestió dels conflictes que hi pugui haver
entre la persona voluntària i l’entitat.

f) En cas de produir-se un canvi de programa o de
condicions, ha de quedar reflectit com un annex del document
inicial.

g) Les causes i formes de desvinculació d’ambdues parts,
persona voluntària i entitat.

2. Aquest document de compromís s’ha de formalitzar per
escrit, en dues còpies, i, quan sigui necessari, s’hi han
d’adjuntar els certificats i les declaracions que pertoquin segons
el que s’estableix en aquesta llei. 

Capítol II
Entitats de voluntariat

Article 14
Entitats de voluntariat

1. Les entitats de voluntariat són organitzacions privades sense
ànim de lucre que acompleixen activitats d’interès general i que
han decidit que la participació voluntària de la ciutadania és un
valor imprescindible per assolir la seva missió, i han de complir
els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres
corresponents, d’acord amb la normativa establerta. 
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b) Estar integrades per persones voluntàries, sens perjudici
del personal assalariat que puguin tenir.

c) Desenvolupar una part o totes les seves actuacions
mitjançant programes de voluntariat. 

d) Estar inscrites en el cens d’entitats de voluntariat, quan
estigui en funcionament.

2. Sense desmerèixer cap forma de participació, queden
exclosos de l’aplicació d’aquesta llei les entitats o els grups que
desenvolupin accions solidàries o d’ajut aïllades, esporàdiques
o puntuals, i les accions que es desenvolupin al marge d’entitats
de voluntariat per raons familiars, d’amistat, bon veïnatge o
altres, així com totes aquelles activitats que duguin a terme les
entitats privades sense ànim de lucre al marge, si és el cas, dels
seus programes de voluntariat.

3. En tot cas, tenen la consideració d’entitat de voluntariat les
entitats de segon nivell d’àmbit autonòmic, insular o municipal.

Article 15
Drets i deures de les entitats de voluntariat

1. Les entitats de voluntariat tenen els drets següents:

a) Seleccionar les persones voluntàries sense discriminació
per raó de sexe, identitat sexual, orientació sexual, nacionalitat,
origen racial o ètnic, religió, conviccions ideològiques o
sindicals, discapacitat, edat o qualsevol altra circumstància
personal o social, d’acord amb les finalitats i els objectius de
l’entitat, la naturalesa i les característiques del programa en què
s’han d’integrar i les normes establertes a l’entitat. 

b) Suspendre i/o desvincular justificadament la persona
voluntària de l’entitat si incorre en l’incompliment manifest de
les seves funcions o en la falsedat de les dades o declaracions
aportades, amb l’objectiu de no posar en perill el bon fi del
programa o de l’atenció dels destinataris.

c) Demanar a les persones voluntàries respecte pels valors
i la missió de l’entitat.

d) Concórrer a les mesures de foment de l’acció voluntària
establertes per les diferents administracions públiques o entitats
privades.

e) Participar directament o mitjançant entitats de segon
nivell de voluntariat en el disseny i l’execució de polítiques de
foment i suport al voluntariat. 

f) Qualsevol altre dret reconegut per l’ordenament jurídic
referit a l’acció voluntària.

2. Les entitats de voluntariat tenen els deures següents:

a) Disposar d’un pla de voluntariat en el qual s’aglutinin els
diferents programes de voluntariat de l’entitat i que reculli els
aspectes relatius a la gestió de les persones voluntàries en el si
de l’entitat, com el tipus de voluntariat, el procés
d’incorporació i desvinculació, la formació necessària, la
disponibilitat mínima i màxima de les futures persones
voluntàries, el sistema de coordinació i comunicació, i la
persona responsable del voluntariat. 

b) Disposar d’un itinerari formatiu del voluntariat en el qual
es pugui identificar la formació que la persona voluntària
necessita per desenvolupar la seva tasca dins l’entitat.

c) Facilitar informació sobre la missió, la visió i els valors
de l’entitat, així com del codi ètic i dels programes de
voluntariat que es desenvolupin. 

d) Formalitzar la vinculació de les persones voluntàries
mitjançant el document de compromís. 

e) Proveir les persones voluntàries d’una identificació on
consti, com a mínim, la condició de voluntària i el nom de
l’entitat.

f) Garantir el seguiment i suport a les persones voluntàries
en el desenvolupament de la seva acció, així com que les
accions es desenvolupin d’acord amb les mesures de seguretat
i higiene adequades.

g) Crear i mantenir un registre on constin les persones
voluntàries, els programes als quals estiguin adscrites, la seva
dedicació i una descripció de les seves tasques, a l’efecte de
poder expedir, en el cas que les persones voluntàries ho
sol·licitin, els corresponents certificats de participació en els
programes de voluntariat. 

h) Fer les gestions oportunes perquè si les persones
voluntàries ho sol·liciten es puguin acreditar les competències
adquirides en el desenvolupament de la seva acció de
voluntariat, mitjançant els procediments que s’estableixin.

i) Disposar d’un codi ètic on es reculli l’acció voluntària de
l’entitat.

j) Disposar d’assegurances que cobreixin els riscs i els
accidents als quals puguin estar exposades les persones
voluntàries en la realització de la seva acció de voluntariat,
incloent-hi possibles responsabilitats civils a tercers.

k) Rescabalar les despeses que l’acció voluntària pugui
ocasionar a les persones voluntàries que ho hagin acordat en el
document de compromís.

l) Exigir el consentiment o l’autorització expressa i per
escrit en els casos en què les persones voluntàries siguin
menors, tal com preveu l’article 9.2 d’aquesta llei. 

m) Estar inscrites en el cens d’entitats de voluntariat, quan
estigui en funcionament, i mantenir les dades actualitzades
d’acord amb les disposicions que el regulin.

n) Aportar a requeriment de l’administració competent en
matèria de voluntariat qualsevol informació relativa a les seves
actuacions, programes i funcionament.

o) Disposar d’un protocol de gestió de conflictes que aposti
per fomentar la cultura de la pau i la utilització de metodologies
lligades a la gestió alternativa dels conflictes (GAC).

p) A l’hora de determinar les persones destinatàries de
l’acció voluntària, no fer discriminacions per raó de
nacionalitat, origen racial o ètnic, religió, conviccions
ideològiques o sindicals, malaltia, discapacitat, edat, sexe,
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identitat sexual, orientació sexual o qualsevol altra
circumstància personal o social.

q) En el cas d’entitats de voluntariat de menys de 20
persones voluntàries, els deures a què fan referència les lletres
a) i b) anteriors es poden delegar en les entitats de segon nivell
de voluntariat a les quals pertanyin, després d’haver-los
acceptat i acordat entre ambdues entitats.

r) En el cas del codi ètic previst en la lletra i) anterior, les
entitats de voluntariat poden adherir-se al d’entitats de segon
nivell de voluntariat a les quals pertanyin mitjançant un acord
exprés i adoptant les mesures necessàries per poder aplicar-lo.

Article 16
Plans de voluntariat de les entitats i programes de
voluntariat

1. Les entitats de voluntariat han de tenir plans de voluntariat
que recullin els aspectes relatius a la gestió de les persones
voluntàries en el si de l’entitat i dels diferents programes de
voluntariat de l’entitat. Els aspectes que han d’incloure els
plans són els següents: el tipus de voluntariat, el procés
d’incorporació, l’acollida i la formació bàsica necessària, la
disponibilitat mínima i màxima de les futures persones
voluntàries, el sistema de coordinació i comunicació, i la
persona responsable del voluntariat i el sistema de
desvinculació que l’entitat consideri comuns a qualsevol dels
programes que es desenvoluparan.

2. Els programes de voluntariat recullen les accions concretes
que s’han de desenvolupar, incloent-hi les finalitats i els
objectius del programa, la descripció de les activitats concretes,
les funcions concretes de cada persona implicada en el
programa, el procés formatiu, la identificació del responsable
i el nombre, el perfil i la qualificació o formació de les
persones voluntàries.

Article 17
Règim jurídic i resolució de conflictes

1. En tot allò que no estigui previst en aquest títol, hi són
aplicables les normes internes de les entitats de voluntariat. 

2. Els conflictes que puguin sorgir dins el funcionament propi
de l’entitat i/o aquells en els quals estiguin implicats qualsevol
dels actors que la configuren s’han de dirimir a través del
protocol intern per a la gestió de conflictes, recollit en els
articles 13 i 15 d’aquesta llei.

3. Una vegada seguit el protocol intern, si el conflicte
persisteix, les entitats de voluntariat es comprometen a acudir
a la mediació externa en les situacions que ho requereixin.

4. En darrera instància o, en tot cas, en les situacions que ho
requereixin per llei, s’ha d’acudir a la jurisdicció competent, de
conformitat amb el que estableixen les normes processals.

Capítol III
Persones destinatàries de programes de voluntariat

Article 18
Persones destinatàries

De conformitat amb aquesta llei, tenen la consideració de
persones destinatàries de l’acció voluntària les persones
físiques i els grups o les comunitats en què s’integrin per als
quals el desenvolupament d’un programa de voluntariat suposi
una millora en la seva qualitat de vida, en el reconeixement o
la defensa dels seus drets, en la satisfacció de les seves
necessitats, en l’accés a la cultura i a l’esport, en el seu entorn
o en la promoció i inclusió socials.

Article 19
Drets i deures de les persones destinatàries

1. Les persones destinatàries de programes de voluntariat tenen
els drets següents: 

a) Rebre l’acció voluntària que respecti la seva dignitat i
intimitat personal i familiar i les seves conviccions polítiques,
religioses o de qualsevol tipus.

b) Disposar d’informació actualitzada i adaptada a la seva
capacitat sobre les actuacions que les afectin.

c) Aconseguir la intervenció dels responsables de l’entitat
de voluntariat en cas de conflictes amb la persona voluntària.

d) Sol·licitar i obtenir la substitució de la persona voluntària
assignada, si hi ha causes que ho justifiquin, o bé prescindir de
l’acció voluntària, si és el que demanen. 

e) Participar activament en l’avaluació dels programes de
voluntariat dels quals siguin destinatàries. 

2. Les persones destinatàries dels programes de voluntariat
també tenen els deures següents:

a) Col·laborar, sempre que sigui possible, amb la persona
voluntària, respectant-ne i facilitant-ne la tasca.

b) No oferir contraprestacions, monetàries o en espècie, a
les persones voluntàries que participin en el programa del qual
són destinatàries. 

c) Notificar amb antelació suficient a l’entitat de voluntariat
la seva intenció de deixar de ser destinatàries del programa.

d) No exigir al voluntariat actuacions i responsabilitats que
no corresponguin a la naturalesa de l’acció voluntària. 

Capítol IV
Altres agents

Article 20
Centres educatius i universitats

1. Els centres educatius poden establir acords de col·laboració
o programes conjunts amb les entitats de voluntariat de manera
que especialment l’alumnat tengui una aproximació al món del
voluntariat des de l’àmbit educatiu, mitjançant metodologies
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com l’aprenentatge i el servei o altres que es puguin
desenvolupar. 

2. Les universitats poden promoure el voluntariat dins els seus
àmbits de formació, investigació i sensibilització segons la
normativa sectorial vigent a cada moment. Les actuacions de
voluntariat de les universitats han de tenir com a objectiu la
formació i la sensibilització de la comunitat universitària en
relació amb el voluntariat, i es poden promoure des de la
mateixa universitat o amb la participació d’entitats de
voluntariat. Les universitats poden establir fórmules de
reconeixement acadèmic de les accions de voluntariat duites a
terme pel seu alumnat. 

3. L’administració educativa i la comunitat educativa de les
Illes Balears han de col·laborar en la identificació de les
competències que es poden adquirir en el desenvolupament de
les accions de voluntariat per tal de poder establir un sistema
d’acreditació de competències adquirides.

Article 21
Empreses

1. Amb l’objectiu de fomentar i impulsar el voluntariat en el si
de la societat, les empreses poden promoure i participar en
programes de voluntariat, sempre que les actuacions que es
desenvolupin es facin en el marc de la col·laboració amb una
entitat de voluntariat. 

2. A fi de fomentar el voluntariat entre els seus treballadors, les
empreses i les administracions poden adoptar acords en el marc
de la negociació col·lectiva que facilitin l’accés als programes
de voluntariat de les entitats.

TÍTOL III
COMPETÈNCIES DE LES ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES EN MATÈRIA DE VOLUNTARIAT

Article 22
Govern de les Illes Balears

1. Correspon al Govern de les Illes Balears:

a) Crear, mantenir i actualitzar el cens d’entitats de
voluntariat de les Illes Balears, amb l’objectiu de tenir dades
reals i actualitzades de les entitats, els programes i les persones
voluntàries de la comunitat autònoma de les Illes Balears i
poder planificar polítiques de foment i suport al voluntariat
coherent amb la realitat. La conselleria competent en matèria
de voluntariat ha de fer les gestions oportunes per tal que el
cens esmentat sigui públic i accessible.

b) Assessorar i informar les organitzacions que
desenvolupin programes de voluntariat. 

c) Coordinar les relacions en matèria de voluntariat amb els
consells insulars, amb els organismes de l’Estat i amb altres
comunitats autònomes o ens públics competents en la matèria. 

d) Elaborar, aprovar, implantar i, si escau, modificar la
planificació global de les polítiques de voluntariat en l’àmbit de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, a partir del pla
autonòmic del voluntariat elaborat pel Fòrum Balear del
Voluntariat, i propiciar la coordinació i la cooperació entre les

diferents administracions públiques amb la participació
d’entitats de segon nivell de voluntariat existents.

e) Supervisar i vetlar pel compliment de la normativa
aplicable en matèria de voluntariat.

f) Impulsar estratègies formatives perquè l’acció voluntària
respongui amb rigor i qualitat. 

g) Sensibilitzar la societat en general respecte dels valors
del voluntariat, i possibilitar, afavorir i reconèixer les seves
activitats. 

h) Dur a terme estudis, publicacions i recerques sobre les
accions de voluntariat.

i) Preservar la independència del voluntariat.

j) Impulsar les mesures de foment del voluntariat establertes
en aquesta llei. 

k) Concedir ajudes a les entitats de voluntariat o concertar
serveis que aquestes puguin fer, d’acord amb les seves
competències, sempre tenint en compte la disponibilitat
pressupostària.

l) Impulsar el Fòrum Balear del Voluntariat perquè
esdevingui el vertader òrgan de consulta, assessorament i
coordinació en matèria de voluntariat a la comunitat autònoma
de les Illes Balears. 

m) Dotar el departament competent en matèria de
voluntariat dels mitjans i instruments necessaris per complir i
desenvolupar les tasques incloses en aquesta llei.

2. Les competències que aquesta llei atribueix al Govern de les
Illes Balears han de ser de la conselleria que tengui assignades
les competències en matèria de voluntariat, sens perjudici de
les actuacions que corresponguin a cada conselleria en funció
de la matèria.

Article 23
Consells insulars

Són competències dels consells insulars les següents:

a) Analitzar, promoure i impulsar els programes de
voluntariat que es duguin a terme en el seu àmbit. 

b) Assistir i assessorar tècnicament els ajuntaments en
matèria de promoció i suport al voluntariat.

c) Elaborar, aprovar, implantar i, si escau, modificar la
planificació global de les polítiques de voluntariat dins el seu
àmbit territorial, mitjançant els instruments més adients i
prenent com a referència les línies estratègiques dibuixades en
el pla autonòmic de voluntariat, vetlant en tot cas per la
coordinació i la cooperació entre les diferents administracions
públiques amb la participació d’entitats de voluntariat existents.

d) Donar a conèixer el voluntariat com a forma de
participació i fomentar les entitats de voluntariat com a agents
de transformació social.
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e) Concedir ajudes o concertar serveis que puguin realitzar
les entitats de voluntariat, d’acord amb les seves competències. 

Article 24
Ajuntaments

Els ajuntaments han d’impulsar i col·laborar en les
activitats de les entitats de voluntariat que actuïn en el seu
àmbit territorial i han d’articular mecanismes de participació
d’aquestes en la vida municipal, com poden ser els plans
municipals de voluntariat.

TÍTOL IV
FOMENT I RECONEIXEMENT DEL VOLUNTARIAT

Article 25
Mesures de foment i promoció del voluntariat

1. Com a instruments per fomentar i promocionar el voluntariat,
es posa en marxa el cens d’entitats de voluntariat i s’impulsa el
Fòrum Balear del Voluntariat, regulats en aquesta llei. 

2. El Fòrum Balear del Voluntariat ha d’elaborar el pla
autonòmic en el termini de dos anys des de l’aprovació
d’aquesta llei. Aquest pla s’ha de redactar per mitjà d’un procés
de participació transparent, que ha de constar com a document
annex al pla. El contingut del pla ha d’incloure, com a mínim,
les mesures següents, amb els recursos disponibles, els terminis
de compliment i els indicadors d’avaluació:

a) Mesures de coordinació i intercanvi d’experiències.

b) Mesures de suport, per mitjà dels recursos econòmics,
materials i tècnics que es considerin adequats, per enfortir i
fomentar el voluntariat, sempre preservant-ne la independència
respecte dels poders públics. 

c) Accions de sensibilització, orientades a conscienciar la
societat sobre els beneficis de l’acció voluntària com un
instrument de participació social i de transformació.

d) Actuacions formatives i de recerca destinades a la
millora de la qualitat de l’acció voluntària, sigui de manera
directa o mitjançant entitats de voluntariat. 

3. Aquest pla ha d’establir les línies estratègiques i la resta
d’administracions han de coordinar les seves actuacions per
donar-hi coherència.  

Article 26
Fòrum Balear del Voluntariat: definició i funcions 

1. El Fòrum Balear del Voluntariat és l’òrgan consultiu, de
coordinació, de promoció de la participació de les entitats de
voluntariat, de foment de la formació i la investigació de les
accions de voluntariat. 

2. El Fòrum Balear del Voluntariat està adscrit a la conselleria
que tengui les competències en matèria de voluntariat.

3. Aquest òrgan ha d’estar dotat dels mitjans personals i
materials suficients per desenvolupar les seves funcions. 

4. El Fòrum té les funcions següents: 

a) Elaborar propostes relacionades amb tot el que fa
referència al voluntariat i dissenyar mecanismes per aplicar-les,
i lliurar-les al Govern de les Illes Balears, als consells insulars
i als ajuntaments.

b) Promoure el debat en temes de voluntariat i donar a
conèixer les bones pràctiques. 

c) Coordinar els àmbits d’actuació i la cooperació entre les
entitats de voluntariat i les administracions.

d) Fomentar la participació ciutadana i la formació del
voluntariat.

e) Elaborar informes, estudis, publicacions i recerques sobre
les accions de voluntariat.

f) Emetre informe en els supòsits que estableix l’apartat 2
de la disposició transitòria segona d’aquesta llei.

g) Redactar una memòria anual de les activitats. 

h) Establir les línies estratègiques amb vista a desenvolupar
el pla autonòmic del voluntariat. 

i) Dissenyar i redactar el pla autonòmic del voluntariat
segons les línies establertes i trametre’l al Govern de les Illes
Balears perquè l’aprovi.

j) Traslladar al Govern de les Illes Balears les mesures de
reconeixement i la posada en valor de l’acció voluntària perquè
dicti les resolucions oportunes.

k) Les que li siguin encomanades per llei o
desenvolupament reglamentari. 

Article 27
Cens d’entitats de voluntariat 

1. Amb l’objectiu de tenir identificades les entitats de
voluntariat de les Illes Balears i poder planificar i elaborar
polítiques de foment i suport al voluntariat, d’acord amb la
realitat, la direcció general competent en matèria de
participació i voluntariat ha d’elaborar un cens d’entitats de
voluntariat on s’han d’inscriure totes les entitats de voluntariat
que ho sol·licitin i compleixin els requisits establerts en
l’article 14 d’aquesta llei.

2. Pel que fa a les condicions i al procediment per accedir al
cens, aquests s’han de regular mitjançant una ordre de la
conselleria competent en matèria de voluntariat en el termini
d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei.

3. De manera anual, les entitats han de ratificar o comunicar les
modificacions de les dades, per tal de tenir en tot moment una
imatge fidel de la realitat del voluntariat a les Illes Balears.
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Disposició addicional única
Normativa aplicable al voluntariat de protecció civil

El voluntariat de protecció civil s’ha de desenvolupar
segons el que estableix la normativa específica en la matèria;
aquesta llei s’ha d’aplicar amb caràcter supletori. 

Disposició transitòria primera
Adaptació de les entitats de voluntariat

Les entitats de voluntariat han d’adaptar-se al que preveu
aquesta llei en el termini d’un any des de la seva entrada en
vigor. Pel que fa a la inscripció en el cens d’entitats de
voluntariat, cal atenir-se al que estableixi la disposició que
reguli les condicions i el procediment per accedir al cens. 

Disposició transitòria segona
Adaptació dels programes de voluntariat vinculats amb una
administració pública

1. En el termini de dos anys a comptar des de l’entrada en vigor
d’aquesta llei, els programes de voluntariat vinculats amb una
administració pública han de passar a desenvolupar-se,
preferentment, en el marc d’una entitat de voluntariat, d’acord
amb el que preveu l’article 14 d’aquesta llei.

2. Les administracions o universitats poden mantenir o impulsar
nous programes de voluntariat, quan no existeixin entitats
sectorials privades i sense ànim de lucre que tenguin, entre les
seves finalitats estatutàries, funcions i finalitats similars a les
del programa que vulguin desenvolupar o mantenir les
administracions i universitats. En tot cas, les administracions i
universitats ho han de comunicar al Fòrum Balear del
Voluntariat, que ha d’emetre informe sobre aquesta
excepcionalitat, i a l’administració competent, que ha de
resoldre sobre l’excepcionalitat, amb l’informe previ del
Fòrum.

Disposició derogatòria única
Derogació normativa

Queden derogades les disposicions de rang igual o inferior
que s’oposin al que disposa aquesta llei i, en concret, la Llei
3/1998, de 18 de maig, del voluntariat de les Illes Balears.

Disposició final primera
Adaptació del Decret 83/2015, de 25 de setembre, de
composició i funcionament del Fòrum Balear del
Voluntariat

Pel que fa al Decret 83/2015, de 25 de setembre, de
composició i funcionament del Fòrum Balear del Voluntariat,
la conselleria competent en matèria de voluntariat disposa de
dotze mesos per adaptar aquest decret a la nova llei, i ha de
garantir la presència de la Conselleria d’Educació i Universitat
i de l’Ajuntament de Palma en el Fòrum, actualment no
representats. Al mateix temps s’ha d’establir la paritat entre els
membres elegits per les entitats de voluntariat i els membres en
representació de les diferents administracions, a fi de poder
garantir la pluralitat i la realitat del voluntariat.

Així mateix, fins que no es dugui a terme la seva actualització,
es pot acordar per unanimitat dels membres del Fòrum la

incorporació de representants de la Conselleria d’Educació i
Universitat i de l’Ajuntament de Palma.

Disposició final segona
Desplegament reglamentari

S’autoritza el Govern de les Illes Balears perquè dicti les
disposicions pertinents i adopti les mesures que consideri
necessàries per desplegar aquesta llei. 

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver-se publicat en
el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 5 de març de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
26 de febrer de 2019, aprovà la Llei de consultes populars i
processos participatius.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

B)

LLEI DE CONSULTES POPULARS I PROCESSOS
PARTICIPATIUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Constitució Espanyola, en el seu article primer, diu que
Espanya es constitueix en un estat social i democràtic de dret,
la qual cosa significa que, en l’estructura bàsica del sistema, hi
ha tres pilars fonamentals, dos dels quals són el principi
democràtic i el principi de legalitat, que entren en joc
d’equilibri, amb el benentès que l’aprofundiment en el propi
sistema democràtic s’ha de dur a terme amb un total respecte a
l’estat de dret i, en definitiva, al principi de legalitat. Però
també a la inversa, en el sentit que les normes jurídiques no es
poden interpretar d’una manera restrictiva que impedeixi el
correcte funcionament del principi democràtic.

En aquest sentit, aquesta norma té per objecte aprofundir en
l’esmentat principi democràtic, però respectant aquest equilibri
interpretatiu amb les pròpies normes que conformen
l’ordenament jurídic i les sentències del Tribunal
Constitucional que les interpreten. Per aquesta raó, en
l’elaboració d’aquesta llei s’han tingut en compte: per una
banda, les ànsies d’aprofundir i millorar el sistema democràtic,
implicant de manera més directa i personal la ciutadania,
inspirant-nos en els principis establerts en la Carta dels Drets
Fonamentals de la Unió Europea proclamada pel Parlament
Europeu, en el Consell i la Comissió de 7 de desembre de
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2000, en el Llibre blanc sobre la governança europea aprovat
per la Comissió el 25 de juliol de 2001, així com en les
recomanacions contingudes en les Comunicacions de la
Comissió Europea sobre una nova cultura de consulta i diàleg,
de 5 de juny i 11 de desembre de 2002, i en el mandat inclòs en
l’article 9.2 de la mateixa Constitució, quan trasllada un mandat
als poders públics de promoure i facilitar la participació de la
ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social; i per
l’altra, el marc que ha dibuixat el mateix Tribunal
Constitucional, analitzant les distintes lleis de consultes
aprovades pel Parlament de Catalunya. En definitiva, s’ha
pretès un total respecte a la doctrina fixada per aquest tribunal,
en especial a la Sentència 31/2015, de 25 de febrer, que declarà
inconstitucional la forma en què venien regulades les consultes
no referendàries i en la, més recent encara, Sentència de 10 de
maig de 2017, que declarà inconstitucionals les consultes
referendàries d’àmbit autonòmic; sentències que ens han
ensenyat que la Constitució Espanyola dissenya tres tipus de
democràcia: la democràcia representativa, que és aquella en la
qual participa tota la ciutadania, a través d’eleccions
periòdiques, elegint els seus representants a les institucions i
que és la forma més general; la democràcia directa, el màxim
exponent de la qual és el referèndum i que és la forma més
excepcional, si bé ambdues vénen reconegudes en l’article 23
de la Constitució; i un tercer tipus de democràcia, que és la
participativa, que troba el seu encaix en l’article 9.2 de la
Constitució (STC 119/1995, de 17 de juliol, FJ 6).

Per tot això, s’ha duit a terme el desenvolupament normatiu
necessari per poder realitzar consultes referendàries en l’àmbit
municipal i s’han dissenyat, alhora, distintes figures de
democràcia participativa, entre les quals hi ha la consulta
ciutadana, configurada com a consulta no referendària, a més
del Consell de Participació, l’Audiència Pública Ciutadana, el
fòrum de participació i els pressuposts participatius. En totes
elles és present, com a títol competencial general, el dret de
participació de l’article 15 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears quan preceptua que: «Tots els ciutadans de les Illes
Balears tenen dret a participar de forma individual o col·lectiva
en la vida política, econòmica, cultural i social de la comunitat
autònoma. Els poders públics promouran la participació dels
agents econòmics i socials del conjunt de la societat civil en els
assumptes públics»; i, en especial, quan puntualitza que: «2. Els
ciutadans de les Illes Balears tenen dret a participar en
condicions d’igualtat en els assumptes públics, directament o
per mitjà de representants, en els termes que estableixen la
Constitució, aquest estatut i les lleis. Aquest dret comprèn: (...)
c) El dret a promoure la convocatòria de consultes populars pel
Govern de les Illes Balears, els consells insulars o els
ajuntaments en els termes que estableixen la Constitució
Espanyola i les lleis.»

En la redacció d’aquesta norma, s’ha actuat d'acord amb els
principis de necessitat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat
jurídica, transparència i eficiència. En aquest sentit, i pel que fa
als principis de necessitat i eficàcia, la redacció d’aquesta
norma es justifica en l’objectiu d’aprofundir en el sistema
democràtic, com a raó d’interès general, posant en mans de la
ciutadania una sèrie d’instruments que coadjuven a la seva
participació directa en el sistema amb la finalitat que, sens
perjudici de les responsabilitats que corresponen als
representants públics, elegits democràticament pels ciutadans,
es pugui generar una sinergia positiva entre governants i
ciutadania que faci recobrar la confiança d’aquesta en les

institucions; text que ha de tenir rang de llei, per tal que
s'erigeixi com l’instrument normatiu adequat per garantir la
consecució dels objectius pretesos. Per altra banda, sent una
norma que no preveu cap tipus de sanció ni restricció de drets,
ja que està pensada perquè hi hagi participació de la ciutadania
de manera voluntària, en la seva redacció, tot i que s’ha tingut
present el principi de proporcionalitat, només ha estat necessari
a l’hora d’evitar una regulació expansiva o excessiva, deixant
un ampli marge a les corporacions locals i consells insulars, tot
respectant la seva autonomia. Pel que fa a la seguretat jurídica,
ja s’ha fet especial esment a la voluntat de respectar el marc
constitucional i la més recent doctrina del Tribunal
Constitucional, i que aquest desenvolupament normatiu no
només es basa en l’article 9.2 de la Constitució, el qual conté
el mandat als poders públics d’impulsar l’aprofundiment en la
democràcia participativa, sinó també en la normativa
internacional que apunta cap al mateix sentit. En aplicació del
principi de transparència, s’ha possibilitat l'accés senzill,
universal i actualitzat a la normativa en vigor i als documents
propis del procés d'elaboració, la qual cosa ha possibilitat una
important participació que ha permès una millora del text
inicial, fins i tot ja abans del seu tràmit parlamentari. Pensant,
també, en el principi d'eficiència i en la creació del Registre
Únic de Participació Ciutadana, s’han tingut en compte i
valorat les càrregues administratives que comporta, però també
la racionalització en la gestió dels recursos públics, considerant
que seria suficient un sol registre, a nivell de tota la comunitat
autònoma, permetent, tant als consells com als ajuntaments,
estalviar recursos en aquesta qüestió.

Aquesta llei es divideix en tres títols. En el primer es
desenvolupen les disposicions generals, d’entre les quals és de
destacar que s’indica expressament que no es considera cessió
de dades l’accés de les corporacions municipals i insulars al
Registre Únic de Participació Ciutadana, ja que la sol·licitud
d’alta en aquest registre té únicament l’objecte específic
d’exercir el dret a participar en els processos i consultes
ciutadanes que puguin dur a terme, indistintament, no sols el
Govern de les Illes Balears, sinó també els consells i els
ajuntaments.

El títol segon duu a terme el detall normatiu dels
referèndums municipals, com també ho fan la Llei 2/2001, de
3 de maig, de regulació de les consultes populars locals a
Andalusia -que no fou impugnada davant el Tribunal
Constitucional-, i la Llei del Parlament de Catalunya 4/2010, de
17 de març, de consultes populars per via de referèndum, la
qual, si bé va ser impugnada davant el Tribunal Constitucional,
després de la Sentència de 10 de maig de 2017, els preceptes
que regulen els referèndums municipals segueixen en vigor i
plena vigència; comunitats autònomes que tenien un títol
competencial igual que el que trobam en l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears en l’article 31 quan determina que: «(...)
corresponen a la comunitat autònoma de les Illes Balears el
desenvolupament legislatiu i l’execució de les matèries
següents: 10. Sistemes de consultes populars a l’àmbit de les
Illes Balears,  (...)». Ara bé, a diferència de les indicades
normes autonòmiques, amb la convicció de donar més
rellevància a la voluntat del cos electoral, es determina que el
resultat del referèndum serà vinculant per a la corporació
municipal convocant, amb el benentès que els poders públics
han d’atendre i fer allò que els ciutadans, en l’exercici del dret
fonamental de l’article 23 de la Constitució, com expressió de
la sobirania popular, han decidit. 
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El títol competencial cal connectar-lo amb la mateixa
Constitució Espanyola, que consagra el referèndum com una
expressió de democràcia directa, reconeguda en el seu article
23.1; amb l’article 149.1.32a de la mateixa Constitució, quan
diu que l'Estat té competència exclusiva sobre autorització per
a la convocatòria de consultes populars per via de referèndum;
i amb la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, que regula els
referèndums, la disposició addicional de la qual exclou del seu
àmbit d'aplicació les consultes populars que se celebrin als
ajuntaments, d'acord amb el que disposa la legislació de règim
local, l’autorització de les quals correspon a l'Estat. També s’ha
de connectar amb l'article 71 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local, quan estableix la
possibilitat que els batles i batlesses, previ acord per majoria
absoluta del Ple i autorització del Govern de l’Estat, poden
sotmetre a consulta popular aquells assumptes de la
competència pròpia municipal i de caràcter local que siguin
d'especial rellevància per als interessos de les persones
habitants al municipi.

El desenvolupament legislatiu, com ja hem apuntat, es duu
a terme en el títol II i també troba empara en la doctrina del
mateix Tribunal Constitucional, en la Sentència de 10 de maig
de 2017, quan en el seu fonament jurídic sisè fa menció a la
redacció originària de l’article 10.2 de l’Estatut de Catalunya,
el qual atribuïa competències a la Generalitat per al
desenvolupament del sistema de consultes populars i
municipals a l’àmbit de Catalunya, en tant que l’interpreta
afirmant que aquest article venia limitat al condicionant de la
“conformitat” amb el que disposés la llei, la qual cosa
significava assumir que la introducció i ordenació bàsica
d’aquestes consultes populars quedava en l’exclusiva
competència de l’Estat. Per tot això, existint, com ja hem vist,
l’ordenació bàsica per part de l’Estat, a l’àmbit de les Illes
Balears, només faltava la darrera passa, que ara s’ha donat, per
tal de, en l’exercici de la competència estatutària, acabar de
conformar i detallar la regulació de les consultes populars
referendàries d’àmbit municipal.

La previsió que el batle, per si mateix, pugui posar en
marxa el procés d’una consulta municipal referendària es fa en
compliment del mandat de l’article 71 de la Llei de bases de
règim local. I la introducció de la possibilitat que es reguli, com
una de les formes d’iniciativa de convocar una consulta popular
referendària a petició de la ciutadania, es fa a l’empara del que
disposa l’article 18.f) de la Llei de bases de règim local, la qual
assenyala com un dels drets dels veïns demanar la consulta
popular en els termes previstos en la llei.

Pel que fa al necessari acord per majoria absoluta del
plenari de l’ajuntament, està regulat en l’article 19, i la
imprescindible autorització del Govern de l’Estat per poder
celebrar la consulta ve regulada en l’article 20. Cal destacar
que, per via de referèndum, només es poden consultar
“assumptes d’especial rellevància”, transposant la terminologia
usada per l’article 71 de la Llei de bases de règim local i
respectant l’exclusió de la matèria d’hisenda local que imposa
l’esmentat article de la llei bàsica, a pesar de la indubtable
rellevància que té la qüestió per a la ciutadania. I, pel que fa a
les garanties del procés, s’ha acudit a les garanties pròpies del
procés electoral. Com a novetat, també s’ha introduït el fet que
només seran vàlides les paperetes existents als col·legis
electorals i s’han declarat expressament no vàlides les que
duguin preimpresa la resposta del sí o del no. La raó que

fonamenta aquesta qüestió la trobam en la voluntat que
expressen les persones que acudeixen a emetre el seu vot que
sigui el més lliure possible, de tal manera que sigui el ciutadà,
protegit per la intimitat que dona la cabina de votació, qui
pugui manifestar el seu vot sense pressions de cap tipus,
aconseguint evitar, així, possibles temptacions d’insinuar el vot
fora del col·legi electoral mitjançant l’entrega de paperetes
preimpreses.

A través del títol tercer, dividit en set capítols, es
desenvolupen cinc figures de democràcia participativa, totes
elles a l’empara del mandat de l’article 9.2 de la Constitució,
del títol competencial regulat en l’article 31 de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i, més concretament, en el seu
apartat 10, i d’acord amb la doctrina del Tribunal
Constitucional fixada en la Sentència 31/2015, de 25 de febrer
(FJ 4), quan apunta que, en les previsions del constituent, s’hi
poden sumar «totes aquelles fórmules de participació ciutadana
que institueixi el legislador ordinari -estatal o autonòmic- en el
marc de les seves competències» i sempre amb el benentès que
aquestes figures «no són expressions del  dret de participació
que garanteix l’article 23.1 CE», sinó que es tracta de
«manifestacions que no encaixen, pròpiament, ni en les formes
de democràcia representativa ni en la democràcia directa,
incardinant-se més aviat en un tertium genus que s’ha
denominat democràcia participativa» fent una cita de la seva
pròpia Sentència 119/1995, de 17 de juliol (FJ 6), per la qual
cosa s’ha establert de manera expressa en diversos llocs de la
norma que els resultats d’aquestes consultes i processos
participatius no poden ser vinculants per als poders públics, en
tant que són l’expressió de només una part de la ciutadania, que
«articulen voluntats particulars o col·lectives, però no
generals», és a dir, no imputables al cos electoral, d’acord amb
la Sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional.

Per desenvolupar legislativament la figura de les consultes
populars no referendàries, que han pres per nom “consultes
ciutadanes”, s’ha tingut especial esment de no incórrer en la
inconstitucionalitat, i s’ha tingut molt en compte per allunyar-se
de la figura del referèndum, la definició que ens ve donada per
l’Alt Tribunal, amb les següents paraules: «El referèndum és,
per tant, una espècie del gènere ‘consulta popular’ amb la qual
no es recull l'opinió de qualsevol col·lectiu sobre qualssevol
assumpte d'interès públic, a través de qualsevol procediment,
sinó aquella consulta l'objecte de la qual es refereix
estrictament al parer del cos electoral (expressiu de la voluntat
del poble: STC 12/2008, de 29 de gener, FJ 10) conformat i
exterioritzat a través d'un procediment electoral, això és, basat
en el cens, gestionat per l'Administració electoral i assegurat
amb garanties jurisdiccionals específiques, sempre en relació
amb assumptes públics la gestió dels quals, directa o indirecta,
mitjançant l'exercici del poder polític per part de la ciutadania,
constitueix l'objecte del dret fonamental recollit per la
Constitució en l'art. 23.1 (així, STC 119/1995, de 17 de juliol).
Per qualificar una consulta com a referèndum o, més
precisament, per determinar si una consulta popular es verifica
‘per via de referèndum’ (art. 149.1.32 CE) i la seva
convocatòria requereix llavors d'una autorització reservada a
l'Estat, ha d'atendre's la identitat del subjecte consultat, de
manera que sempre que aquest sigui el cos electoral, la via de
manifestació pròpia del qual és la dels diferents procediments
electorals, amb les seves corresponents garanties, estarem
davant una consulta referendària.»
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Per tot això, per regular la figura de la consulta ciutadana,
aquesta llei ha tingut especial atenció a la definició que en la
mateixa sentència es fa de les consultes no referendàries, que
defineix com aquelles que recullen «l'opinió de qualsevol
col·lectiu (STC 31/2010, de 28 de juny, FJ 69), per la qual cosa
articulen “voluntats particulars o col·lectives, però no generals,
això és, no imputables al cos electoral” (STC 103/2008, d'11 de
setembre, FJ 2)» per acabar dient que «en les consultes
populars no referendàries es participa a títol individual (uti
singuli) o com a membre d'un col·lectiu, sigui social, econòmic,
cultural o d'una altra índole (uti socius)» (STC 31/2015, de 25
de febrer, FJ 5).

Com es veu, aquesta doctrina priva les institucions
autonòmiques, insulars i municipals de poder fer consultes
populars no referendàries dirigides al cos electoral, per la qual
cosa, inspirats en la doctrina del mateix Tribunal
Constitucional, s’ha creat, a través del capítol II, el Registre
Únic de Participació Ciutadana, instrument que servirà perquè
s’hi inscriguin aquelles persones que vulguin ser subjectes
actius de la democràcia participativa, de tal manera que, quan
el Govern de les Illes Balears, un consell insular o un
ajuntament vulguin consultar algun extrem, tenguin un registre
al qual poder acudir, però en el qual no hi haurà tot el cens
electoral, sinó només una part de la població, només aquelles
persones que lliurement i voluntàriament hagin manifestat la
seva voluntat de formar part del col·lectiu ciutadà que vol
participar de manera activa i directa en els afers públics. Aquest
registre, a més, estarà sectoritzat per les matèries corresponents
a cadascuna de les competències estatutàries, de manera que,
quan es vulgui fer una consulta sobre una matèria, no sigui
necessari consultar totes les persones i entitats inscrites en el
Registre, sinó només aquelles que hagin manifestat
expressament, a l’hora d’inscriure-s’hi, la voluntat de ser
consultades en relació amb la matèria en concret. Cal destacar,
finalment, que per dur a terme les consultes ciutadanes només
les persones inscrites en el Registre Únic, i més concretament
en la subsecció pertinent, podran ser consultades de tal manera
que la no-inscripció en el Registre impedeixi al ciutadà de
participar en la concreta consulta.

Una consulta popular no referendària, com la regulada en
el capítol III, necessita un òrgan de control i seguiment, amb
l’objecte de resoldre la problemàtica que pugui anar apareixent
durant el procés participatiu i que agrupi la informació per dur
a terme el recompte final. Amb aquest objectiu, s’ha creat una
nova figura de democràcia participativa denominada Consell de
Participació; es constituirà un consell per a cada consulta
ciutadana i estarà format per cinc persones, elegides en la
forma que reglamentàriament vengui determinada, d’entre les
que voluntàriament hagin manifestat la seva voluntat de ser
inscrites en el Registre Únic de Participació Ciutadana, en la
seva secció del Consell de Participació.

D’aquesta manera s’ha dissenyat un sistema de consultes
populars no referendàries essencialment diferent al dels
referèndums, establint un marc procedimental homogeni per a
totes les consultes ciutadanes que es puguin celebrar, garantint
els principis de transparència, publicitat, participació i
pluralisme, regulant la necessària campanya d'informació i el
vot anticipat, així com el desenvolupament de la votació i del
recompte, primer provisional, que es duu a terme a través de les
meses de consulta, i després final, que duu a terme el Consell
de Participació.

El capítol cinquè introdueix una forma de participació
proactiva, les audiències ciutadanes, que permeten a la
ciutadania posar de relleu davant l’autoritat pública els
problemes del dia a dia que afecten una generalitat de persones.
D’aquestes qüestions, després de posar-les en comú a través del
portal de participació, aquelles que més suports hagin tingut
hauran de ser tractades en audiència pública, i quedaran així
eliminats per aquella convocatòria els problemes que poden
tenir la consideració de més personals o particulars, pel fet
d’haver rebut menys suport, i, per tant, considerats impropis
d’una figura de participació col·lectiva. En qualsevol cas, la
darrera decisió per a la solució de la problemàtica concreta i
particular plantejada a través de l’audiència ciutadana
correspon a l’autoritat convocant, sense que, de cap de les
maneres, aquesta no vengui obligada a prendre una decisió en
aquell precís moment, ni que les opinions o orientacions
plantejades per la ciutadania en aquell determinat moment
vinculin la futura decisió de l’esmentada autoritat convocant.

En el capítol VI es regula de manera particular la
composició, l’organització i el funcionament dels fòrums de
participació ciutadana, que es configuren com aquell espai de
discussió i anàlisi format per persones físiques, les quals poden
actuar en nom propi o com a persones representants d’entitats
ciutadanes, amb la funció d’obtenir opinions, propostes o
crítiques en relació amb els temes que resultin objecte de debat,
així com analitzar i avaluar el resultat d’una actuació pública
concreta ja executada o duita a terme per l’administració
convocant. Per la seva pròpia naturalesa, no són òrgans
decisoris i les seves opinions o conclusions no poden ser
vinculants per a l’autoritat convocant.

Finalment, es regulen els pressuposts participatius com
aquella figura que permet a les entitats ciutadanes influir de
manera directa en la despesa de recursos propis de
l’administració pública i reglamentar el procés, la presentació
de propostes, la seva valoració i posterior votació. Cal destacar
que, a més de les persones físiques, se situen com a subjectes
actius dels pressuposts participatius les entitats ciutadanes, que
són imprescindibles i, a la vegada, la màxima expressió de la
societat civil, observada des del punt de vista col·lectiu.

Tanquen la llei: vuit disposicions addicionals, que es
configuren com a mandats a l’administració pública per
possibilitar una correcta aplicació d’aquesta norma; tres
disposicions transitòries, que pretenen fer possible l’aplicació
de la llei mentre no s’hagi duit a terme el seu desenvolupament
reglamentari; una disposició derogatòria, que té el seu
fonament en la regulació molt més àmplia que duu a terme
aquesta norma en relació amb les consultes populars
referendàries d’àmbit municipal, que ja teníem regulades a
través de l’article 123 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre,
municipal i de règim local de les Illes Balears; i la disposició
final, d’entrada en vigor.
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TÍTOL I
DISPOSICIONS GENERALS

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte de la llei

1. Aquesta llei té per objecte: 

a) Els referèndums municipals en l’àmbit de les
corporacions municipals, com a instrument de democràcia
directa, prevists en la disposició addicional de la Llei Orgànica
2/1980, de 18 de gener, sobre la regulació de les diferents
modalitats de referèndum, i en l’article 71 de la Llei 7/1985,
reguladora de les bases del règim local, referents a assumptes
de la competència pròpia municipal i de caràcter local que
siguin d’especial rellevància per als interessos dels ciutadans
del municipi, amb exclusió dels referents a la hisenda local.

b) Aprofundir en la democràcia participativa, regulant les
consultes i els processos participatius, el seu règim jurídic i
procediment, dins l’àmbit competencial de la comunitat
autònoma, les illes que la integren i els municipis que en
formen part. 

2. A efectes d'aquesta llei, es consideren processos de
participació ciutadana el conjunt d'actuacions, procediments i
instruments ordenats i seqüenciats en el temps, desenvolupats
per les administracions públiques de les Illes Balears en l'àmbit
de les seves competències, per possibilitar l'exercici per part de
la ciutadania del dret a la participació en l'elaboració de
disposicions normatives reglamentàries, la gestió i decisió dels
assumptes públics, l'avaluació de les polítiques públiques i dels
serveis públics, i la confecció de pressupostos participatius.

3. Els processos participatius no referendaris regulats en la
present llei no podran menyscabar les facultats de decisió que
corresponen als òrgans representatius, ni les que corresponguin
legalment al govern autonòmic, insular o local, però en el cas
que el seu resultat no sigui assumit totalment o parcialment,
l'òrgan competent per adoptar la decisió sobre la matèria de la
consulta estarà obligat a motivar-la.

Article 2
Àmbit d’aplicació de la llei

1. Els preceptes d’aquesta llei que regulen les consultes
ciutadanes i altres instruments de participació ciutadana són
aplicables en l’àmbit de l’administració autonòmica, insular i
local, sens perjudici del desplegament normatiu que en puguin
fer els municipis i les illes, en virtut de la seva capacitat
d’autoorganització.

2. Els preceptes d’aquesta llei que regulen els referèndums
municipals són aplicables a tots els municipis i entitats locals
menors de les Illes Balears.

Article 3
Entitats ciutadanes

De conformitat amb aquesta llei, són considerades entitats
ciutadanes totes aquelles persones jurídiques sense ànim de

lucre que estiguin constituïdes, en funcionament i regulades per
la normativa vigent en matèria d’associacions, fundacions,
col·legis professionals o qualsevol altra forma amb personalitat
jurídica pròpia, que estiguin inscrites en el Registre Únic de
Participació Ciutadana, i que tenguin un àmbit d’actuació
vinculat a l’interès de les Illes Balears.

Article 4
Principis orientadors

1. Són principis orientadors de la participació ciutadana:

a) Universalitat.

b) Igualtat.

c) Corresponsabilitat ciutadana.

d) Solidaritat.

e) Tolerància.

f) Transparència. S'exercirà una gestió transparent d'òrgans
i processos de participació. Amb aquest objectiu es posarà a
disposició de la ciutadania informació veraç, suficient,
accessible i comprensible.

g) Capacitació per a la ciutadania plena.

h) Transversalitat. El dret de participació ciutadana ha de
constituir un eix transversal d'actuació en tots els nivells de
l'àmbit d'aplicació d'aquesta llei.

i) Eficàcia de la participació ciutadana, que ha de ser útil i
viable, contribuint a una millor gestió dels assumptes públics.

j) Perdurabilitat. La participació ciutadana ha de concebre's
com un procés permanent, i ser contínua i sostinguda en el
temps.

k) Facilitat i comprensió. En els processos de participació
ciutadana, la informació es facilitarà de forma senzilla i
comprensible per a la ciutadania.

l) Accessibilitat, no-discriminació tecnològica i adaptació
de mitjans i llenguatges. Els canals i mitjans habilitats per a la
participació no han de constituir un factor d'exclusió per a
determinats sectors de la ciutadania.

2. Els òrgans col·legiats prevists en els instruments de
participació ciutadana han de comptar, sempre que sigui
possible, amb una representació equilibrada de dones i homes,
en els termes que recull la Llei 11/2016, de 28 de juliol,
d’igualtat de dones i homes, participació equilibrada que haurà
de ser fomentada per l’administració pública, d’acord amb el
que estableix l’article 4 de l’esmentada llei, al mateix temps
que també ha de fomentar la participació efectiva de les dones
en tots els instruments de participació prevists en aquesta llei.

3. El funcionament d’aquests instruments ha d’assegurar,
igualment, condicions d’inclusió social i ciutadania plena,
afavorint la participació de les persones amb discapacitat, de
les persones majors i de la joventut.



10574 BOPIB núm. 187 -  22 de març de 2019

Article 5
Drets i obligacions

1. Drets. 

El dret de participació de les persones físiques i de les entitats
de participació ciutadana inclourà també:

a) La iniciativa per promoure els processos de participació
ciutadana en els supòsits i termes contemplats en la present llei.

b) El dret a rebre de les administracions públiques, en els
termes previstos en la normativa aplicable sobre transparència
i bon govern, la informació pública sobre la matèria objecte de
participació, a fi de disposar d'elements de judici fundats per a
la seva ulterior intervenció.

c) La possibilitat de recaptar la col·laboració de les
administracions públiques en les iniciatives de participació
ciutadana, de conformitat amb el previst en aquesta llei.

2. Obligacions de les administracions públiques respecte de la
participació ciutadana. 

L'administració autonòmica i les administracions insulars i
locals de les Illes Balears tindran les següents obligacions:

a) Integrar la participació ciutadana en el conjunt de les
seves actuacions.

b) Promoure la formació en participació ciutadana del
personal al servei de l'administració.

c) Promoure la formació de la ciutadania en la participació.

d) Promoure l'exercici efectiu del dret de participació
ciutadana, especialment en relació amb col·lectius de major
nivell de desigualtat econòmica, educativa i cultural, i facilitar
diverses modalitats de participació per tal d’evitar que
l’escletxa digital constitueixi un obstacle per a la participació
ciutadana.

e) Disposar de partides pressupostàries dels respectius
pressupostos generals que seran destinades a processos de
pressupostos participatius.

f) Establir formes de participació ciutadana en l'avaluació
de les polítiques públiques.

g) Garantir el compliment de la normativa en matèria de
protecció de dades de caràcter personal en els processos de
participació ciutadana.

Article 6
Protecció de dades

1. Les dades personals que les persones proporcionin a
l’administració en l’exercici dels drets garantits en aquesta llei
seran utilitzades amb les finalitats i els límits que s’hi
estableixin i amb un respecte total a la normativa específica de
protecció de dades de caràcter personal.

2. No es considera cessió de dades l’accés de les corporacions
municipals i insulars al Registre Únic de Participació

Ciutadana, ja que la sol·licitud d’alta en aquest registre té
únicament l’objecte específic d’exercir el dret a participar en
els processos i les consultes ciutadanes que puguin dur a terme,
indistintament, no sols el Govern de les Illes Balears, sinó
també els consells i els ajuntaments.

Article 7
Suport institucional

L’administració convocant de qualsevol procés de
participació ciutadana ha de posar a disposició dels membres
dels òrgans de participació i consulta ciutadanes els mitjans
personals i materials i els instruments de suport i d’assistència
necessaris per poder complir la funció per a la qual han estat
convocats.

Capítol II
Del foment de la participació ciutadana

Article 8
Mesures de foment per a la participació ciutadana

1. Les administracions públiques de les Illes Balears han
d'adoptar les mesures necessàries per desenvolupar una cultura
participativa en el conjunt de la societat balear, i vetllar perquè
els principis bàsics d'aquesta llei siguin respectats en les seves
actuacions.

2. Les mesures de foment podran ser, entre altres, les següents:

a) Programes de formació per a la participació ciutadana.

b) Programes de formació per al personal al servei de les
administracions públiques.

c) Mesures de participació de la infància a través de la
instauració d'òrgans de participació integrats per nens i nenes.

d) Mesures de foment als centres educatius.

e) Mesures de sensibilització i difusió, especialment entre
joves, persones de la tercera edat i persones en situació de
vulnerabilitat, tant respecte de processos participatius concrets
com del dret de participació des del seu vessant de democràcia
participativa.

f) Mesures per a l'accessibilitat física, sensorial i cognitiva,
i d'adaptació de mitjans i llenguatges a les diferents capacitats,
especialment pel que fa a noves tecnologies.

g) Convenis de col·laboració amb entitats de participació
ciutadana.

h) Convenis de col·laboració amb ens locals.

Article 9
Foment de l’associacionisme

Les administracions públiques donaran suport a
l'associacionisme participatiu, formal i informal, així com a les
activitats de les entitats ciutadanes que fomentin la participació.
A aquests efectes podran:
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a) Facilitar la cessió d'ús d'espais i equipaments públics per
al seu funcionament i activitats.

b) Dotar de recursos econòmics, en els termes legalment
establerts.

c) Facilitar assistència tècnica i metodològica, personal o a
través d'eines tecnològiques, programes informàtics, portals i
plataformes de participació virtual.

TÍTOL II
DE LA DEMOCRÀCIA DIRECTA. ELS

REFERÈNDUMS MUNICIPALS

Capítol I
Disposicions generals

Article 10
Concepte

1. El referèndum municipal és l’instrument de democràcia
directa per conèixer la voluntat de les persones majors d’edat,
censades en un municipi, expressada mitjançant votació, sobre
assumptes de la competència pròpia municipal i de caràcter
local que siguin d’una especial rellevància per als interessos de
la població, a través d’un procés que gaudeixi de les garanties
del procés electoral.

2. Queden expressament exceptuats i exclosos els assumptes
relatius a la hisenda local.

3. El resultat d’aquest tipus de consulta, sempre i en tot cas, és
vinculant per a l’autoritat convocant.

Article 11
Sufragi

1. El referèndum municipal es decideix per sufragi universal,
lliure, igual, directe i secret.

2. Poden expressar la seva decisió en el referèndum municipal
les persones residents al municipi que, en el temps de la
convocatòria del referèndum, gaudeixin del dret de sufragi
actiu en les eleccions municipals.

Article 12
Circumscripció del referèndum municipal

El referèndum es pot circumscriure a tot el terme municipal
o a una part concreta d’aquest, que haurà de constar delimitada
en l’acord de convocatòria.

Capítol II
Del procediment

Secció 1a
De la iniciativa

Article 13
Formes d’iniciativa

1. El procediment del referèndum municipal es pot iniciar de
dues formes: 

a) Per iniciativa institucional.

b) Per iniciativa popular.

2. La iniciativa institucional es pot dur a terme a sol·licitud
d’un grup municipal, de la majoria simple del Ple municipal o
per decisió de la Presidència de la corporació.

3. La iniciativa popular ha de ser subscrita per un nombre de
persones que tenguin dret a sufragi en l’àmbit de la consulta,
degudament identificades, que, com a mínim, sigui igual:

- al 10% de la població, als municipis amb una població de
menys de 5.000 persones.
- a 500 persones més el 2% de la població que excedeixi de
les 5.000, als municipis amb una població de 5.000 a
100.000 persones.
- a 2.400 persones més l’1% de la població que excedeixi
de les 100.000, als municipis amb una població de més de
100.000 persones.

Article 14
Comissió promotora del referèndum per iniciativa popular

1. La comissió promotora és l’instrument per dur endavant un
referèndum per iniciativa popular, i ha d’estar formada per un
mínim de deu persones, majors d’edat, que estiguin inscrites en
el cens electoral del municipi respectiu i que no estiguin
privades dels seus drets polítics.

2. No poden formar part de la comissió promotora els membres
electes de la corporació municipal a l’àmbit territorial de la
qual es vulgui dur a terme la consulta.

3. Les persones que formen la comissió promotora han de
designar i apoderar, en qualsevol de les formes admeses en
dret, un dels seus membres, que serà la persona que s’adreçarà
a l’administració i la que rebrà les notificacions i
comunicacions en nom de la comissió promotora.

4. La comissió promotora quedarà dissolta de forma automàtica
una vegada siguin proclamats els resultats definitius de la
consulta.

Article 15
Inici del procediment en cas d’iniciativa popular

1. El procediment per dur a terme un referèndum per iniciativa
popular s’inicia mitjançant la presentació d’una sol·licitud
adreçada al president o presidenta de la corporació, signat per
la persona representant de la comissió promotora.

2. La sol·licitud ha de tenir el contingut següent:

a) Nom, llinatges, document nacional d’identitat (d’ara
endavant, DNI) o número d'identitat d'estranger (d’ara
endavant, NIE) i domicili de la persona representant de la
comissió.

b) Identificació del mitjà electrònic o, si no n’hi ha, lloc
físic en què es vol que es practiqui la notificació.
Addicionalment, l’interessat pot aportar la seva adreça de
correu electrònic i/o dispositius electrònics per tal que la
corporació municipal l’avisi de l’enviament o posada a
disposició de la notificació. 
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c) Nom, llinatges, DNI o NIE i domicili dels altres membres
de la comissió promotora, a més de la resta de dades personals
que considerin oportunes.

d) El text exacte de la pregunta, que ha de poder ser
resposta amb un sí o un no.

3. La sol·licitud ha d’anar acompanyada, si n’és el cas, dels
documents acreditatius de l’apoderament de la persona
representant, tret que ja constin en poder de l’administració.

Article 16
Valoració de la sol·licitud de referèndum

1. Dins el termini de vint dies hàbils des de la presentació de la
sol·licitud a què fa referència l’article anterior, el secretari o
secretària de la corporació l’ha d’examinar, ha d’emetre un
informe motivat sobre la seva admissibilitat o no, el batle o
batlessa ha de dictar la pertinent resolució i s’ha de notificar a
la persona que representi la comissió promotora. La falta de
notificació de la resolució en el termini indicat té els efectes del
silenci positiu.

2. Són causes d’inadmissió: 

a) Que la matèria relativa a la consulta no sigui de la
competència municipal.
 

b) Que ja hi hagi en tràmit a la mateixa corporació
municipal una consulta amb el mateix objecte o essencialment
semblant. 

c) Que no compleixi algun dels requisits que determina
aquesta llei. En aquest cas, si el defecte és esmenable, es
concedirà un termini de trenta dies als proponents per
esmenar-lo.

3. La resolució d’admissió o inadmissió de la sol·licitud s’ha de
notificar a la persona representant de la comissió. En cas
d’admissió, s’ha d’indicar expressament que es pot iniciar el
procés de recollida de signatures. També s’ha de posar en
coneixement del Ple de la corporació a la primera sessió
plenària que se celebri, posterior a la data en què s’hagi dictat
la resolució.

4. Contra la resolució que resol la sol·licitud es pot interposar
un recurs d’alçada davant el Ple de la corporació municipal en
el termini d’un mes comptador des de la data de la seva
notificació, que es farà constar expressament en la resolució.
L’acord del Ple esgota la via administrativa i contra aquest hi
cabran els recursos que prevegin les lleis de procediment
pertinents.

Article 17
Format dels plecs de recollida de signatures

1. Els plecs de recollida de signatures han de reproduir a la
capçalera el text íntegre de la pregunta a formular. Al costat de
la signatura de la persona que hi dóna suport s’hi ha d’indicar,
necessàriament, el seu nom i llinatge o llinatges i el número del
DNI o NIE.

2. El cos del document s’ha d’estructurar en sis columnes amb
el contingut següent: número d’ordre de les signatures que

haurà de ser correlatiu; nom; primer llinatge; segon llinatge;
DNI o NIE; i, per últim, la signatura.

3. En els plecs de recollida de signatures es farà constar que els
signants manifesten que tenen dret a sufragi actiu en l’àmbit de
la consulta.

Article 18
Procés de recollida de signatures

1. La comissió promotora, un cop que hagi rebut la notificació
de la resolució, pot iniciar el procés de recollida de signatures.
Aquest procés té una durada màxima de quatre mesos,
comptadors des de la notificació de la resolució. 

2. Les signatures han de ser autenticades per notari o notària,
pel secretari o secretària de la corporació del municipi on
s’hagi de fer la consulta, o per fedataris especials designats per
la comissió promotora.

3. Poden adquirir la condició de fedataris especials les persones
que, en plena possessió dels seus drets civils i polítics, jurin o
prometin davant el secretari o secretària de la corporació
municipal donar fe de l’autenticitat de les signatures dels
signataris de la proposta.

4. Per fer constar l’autenticació s’ha d’indicar la data, que pot
ser col·lectiva, plec per plec. En aquest cas, al costat de la data
s’hi ha de consignar el nombre de signatures contingudes en el
plec.

Secció 2a
De la convocatòria

Article 19
Acord de celebració

1. La proposta de referèndum municipal, en qualsevol de les
dues formes indicades en l’article 13 d’aquesta llei, s’ha
d’incloure en l’ordre del dia de la primera sessió plenària de la
corporació que s’hagi de celebrar; i, de conformitat amb el que
disposa l’article 71 de la Llei reguladora de les bases del règim
local, l’acord de celebració ha de ser aprovat per majoria
absoluta del Ple.

2. L’acord ha de contenir els termes exactes de la consulta, que
ha de consistir en una o diverses preguntes, redactades d’una
manera inequívoca i que no predetermini el sentit de la
resposta, a fi que el cos electoral es pugui pronunciar en sentit
afirmatiu o negatiu. 

Article 20
Tramitació de l'autorització

Una vegada que s’hagi acordat la celebració d’un
referèndum municipal, en el termini de cinc dies hàbils, s’ha de
sol·licitar la preceptiva autorització al Govern de l’Estat, per a
la qual cosa el secretari o secretària de la corporació municipal,
amb el vistiplau de la Presidència, ha de trametre un certificat
literal de l’acord favorable del Ple, juntament amb una còpia de
l’expedient, al Govern de l’Estat, per tal de sol·licitar
l’autorització de la celebració del referèndum municipal, en els
termes que preveu la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener,
sobre regulació de les diferents modalitats de referèndum.
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Article 21
Convocatòria

En cas que el Govern de l’Estat adopti l’acord
d’autorització per a la celebració del referèndum municipal, en
els cinc dies hàbils següents a la recepció de la comunicació de
l’acord s’ha de convocar, mitjançant un decret de batllia, el
referèndum municipal, que s’ha de celebrar en un termini
màxim de tres mesos. El decret de batllia ha de contenir:

a) Els termes exactes de la consulta.

b) El dia de la votació.

c) La durada de la campanya d’informació.

d) La informació de les funcions de control i seguiment del
procés electoral que corresponen a la Junta Electoral de Zona.

Article 22
Publicació

1. El decret de convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, com a mínim amb dos mesos
d’antelació a la data prevista per a la votació.

2. A més, s’ha de publicar al web de la institució, i s’ha de
difondre a través d’edictes de l’ajuntament, dels taulers
d’anuncis de les oficines municipals, i a través de totes les
xarxes socials de les quals, de manera ordinària, faci ús la
corporació municipal. 

Capítol III
De l’organització i la documentació de la consulta

Article 23
Administració electoral

A l’efecte de donar la necessària garantia d’objectivitat,
transparència i igualtat al procés, l’administració electoral ha
d’estar integrada per la Junta Electoral Provincial i per la Junta
Electoral de Zona, així com per les meses electorals, en els
termes que preveu la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener,
sobre regulació de les diferents modalitats de referèndum.

Article 24
Junta Electoral de Zona

1. La Junta Electoral de Zona té la seu a la localitat que és cap
del partit judicial al qual pertany el municipi convocant,
d’acord amb el que preveu l’apartat 6 de l’article 8 de la Llei
Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general. La
Junta s’ha de constituir amb els vocals judicials el tercer dia
hàbil següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, i amb tots els vocals, el desè dia
hàbil següent.

2. La Junta Electoral de Zona té la composició establerta en
l’article 11 de la Llei Orgànica del règim electoral general, si
bé la designació dels vocals no judicials l’ha de fer la Junta
Electoral Provincial a proposta conjunta dels grups polítics
amb representació municipal. Si la proposta no té lloc abans del
vuitè dia hàbil següent a la publicació de la convocatòria en el

Butlletí Oficial de les Illes Balears, la Junta Electoral
Provincial durà a terme la designació.

3. Els acords de la Junta Electoral de Zona es poden recórrer
davant la Junta Electoral Provincial, que ha de resoldre sobre
els recursos en el termini de cinc dies hàbils des de la
interposició del recurs. La interposició ha de tenir lloc dins les
vint-i-quatre hores següents a la notificació de l’acord i davant
la Junta Electoral de Zona, que, amb el seu informe, ha de
trametre l’expedient en el termini de quaranta-vuit hores a la
Junta Electoral Provincial. Contra la resolució d’aquesta
darrera no es pot interposar cap recurs administratiu.

Article 25
Paperetes i actes d’un referèndum municipal

1. La Junta Electoral de Zona ha d’aprovar amb un mes
d’antelació, com a mínim, a la data indicada per a la votació el
model de paperetes, així com el de les actes de les meses
electorals.

2. En qualsevol cas, en la papereta hi ha de figurar la pregunta
o preguntes que es formulin. Així mateix, hi ha de constar la
indicació dels monosíl·labs “sí” i “no” amb una casella al costat
de cada un, de manera que el votant pugui expressar la seva
decisió marcant la casella que consideri oportuna o deixar en
blanc l’espai reservat a aquest efecte.

3. La corporació municipal organitzadora ha de lliurar les
paperetes de votació en un nombre suficient a les meses
electorals, almenys una hora abans del moment en què s’hagi
d’iniciar la votació, les quals seran les úniques vàlides.

Article 26
Mitjans personals, materials i econòmics

1. El municipi convocant del referèndum ha de posar a
disposició de la Junta Electoral de Zona els mitjans personals
i materials necessaris per al desenvolupament de les seves
funcions. A aquest efecte pot sol·licitar la col·laboració de les
forces i cossos de seguretat, d’acord amb el que estableix la
normativa aplicable.

2. Correspon també al municipi fer-se càrrec de les despeses
necessàries per al desenvolupament del procés.

Article 27
Cens electoral

A partir del cinquè dia posterior a la publicació del decret
de convocatòria, la corporació municipal ha d’exposar en el
tauler d’edictes fins al dia de la votació les llistes electorals
facilitades per la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens.
Aquestes s’han de trametre a les meses electorals juntament
amb la documentació oficial.

Article 28
Seccions, locals i meses electorals

1. La corporació municipal és la responsable de relacionar el
nombre i els límits de les seccions electorals, els seus locals i
les meses corresponents a cadascuna.



10578 BOPIB núm. 187 -  22 de març de 2019

2. La relació prevista en l’apartat anterior s’ha de fer pública de
la mateixa manera i en els terminis prevists en l’article 22
anterior.

Article 29
Formació de les meses electorals

1. La formació de les meses electorals correspon a la
corporació municipal, sota la supervisió de la Junta Electoral
de Zona, de conformitat amb el que estableixen els articles 2,
3 i 26.1 de la Llei Orgànica del règim electoral general.

2. Els sorteigs per a la designació de les persones que ocupin
les presidències i vocalies de les meses s’han de dur a terme
entre el desè i quinzè dies posteriors a la publicació del decret
de convocatòria.

3. Els càrrecs de president o presidenta i vocals de les meses
electorals són obligatoris. Per a la designació d’aquests càrrecs
és aplicable el que preveuen els apartats 2, 3 i 4 de l’article 27
de la Llei Orgànica del règim electoral general, excepte el
darrer incís de l’apartat 3.

Capítol IV
De la campanya informativa, el vot, l’escrutini, la

proclamació de resultats i les reclamacions

Article 30
Durada de la campanya d’informació

La durada de la campanya d’informació és la fixada en el
decret de convocatòria de la consulta. En cap cas la campanya
d’informació no pot ser inferior a deu dies ni superior a quinze,
i ha de finalitzar a les zero hores del dia anterior a l'assenyalat
per a la votació.

Article 31
Espais i llocs públics d’informació

1. Tenen dret als espais gratuïts d’informació tots els grups
polítics amb representació municipal i la comissió promotora
de la consulta.

2. Els espais en els mitjans de comunicació de titularitat pública
queden limitats a l’àmbit local afectat.

3. La corporació municipal ha de reservar llocs gratuïts per a la
col·locació de la informació i facilitar locals oficials o llocs
públics, també gratuïts, per a actes de la campanya, que han de
ser comunicats a la Junta Electoral de Zona en el termini dels
deu dies següents al de la publicació de la convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

4. La Junta Electoral de Zona ha de distribuir els espais i llocs
gratuïts atenent el criteri d’igualtat d’oportunitats i,
subsidiàriament, el nombre de vots que va obtenir en les
darreres eleccions municipals cada grup polític amb
representació municipal, i els ha de distribuir segons les
preferències manifestades per aquests grups, garantint el
respecte al pluralisme durant la campanya. En cas que la
consulta hagi estat promoguda per iniciativa popular, s’han de
tenir en compte: en primer lloc, les preferències manifestades
per la persona representant de la comissió promotora, a la qual
correspondrà el 30% dels espais i llocs gratuïts per fer la

campanya informativa; i, a continuació, les dels grups polítics,
segons els criteris assenyalats anteriorment, als quals
correspondrà el 70% restant dels espais i llocs per fer
campanya.

Article 32
Campanya institucional

1. Des del moment de la convocatòria i fins a la finalització de
la campanya d’informació, la corporació municipal afectada per
la consulta ha de dur a terme una campanya de caràcter
institucional, amb l’objecte d’informar sobre la data de la
votació, el procediment per votar, els requisits i tràmits del vot
anticipat i el text de la pregunta o preguntes objecte de la
consulta, sense que en cap cas no es pugui influir sobre
l’orientació del vot.

2. El disseny, el contingut i la forma d’execució de la campanya
esmentada han de ser aprovats pel Ple.

Article 33
Acreditació i exercici del dret de sufragi

1. El dret al vot s’ha d’acreditar mitjançant l’exhibició, per part
de l’elector, del document nacional d’identitat, passaport o
permís de conduir, on consti la fotografia del titular. I, si es
tracta d’estrangers, a més del passaport s’haurà d’exhibir la
targeta de residència.

2. Per exercir el dret de vot s’ha d’estar inclòs en la llista
d’electors que consta en el cens electoral i en la llista de la
mesa corresponent. També serà possible l’exercici del dret a
vot amb l’aportació d’un certificat expedit per la Delegació
Provincial de l’Oficina del Cens Electoral acreditatiu del seu
dret a estar inclòs en les llistes del cens electoral vigent en la
data de la convocatòria.

Article 34
Vot anticipat

1. Es pot emetre el vot amb caràcter anticipat davant el
secretari o secretària de la corporació, o davant el funcionari o
funcionaris del mateix ajuntament en els quals aquells hagin
delegat aquesta funció, els quals hauran de facilitar a la persona
interessada la documentació necessària. El vot ha de quedar
custodiat a la Secretaria de la corporació, sota la responsabilitat
del seu secretari o secretària, en la forma que decideixi, dins un
sobre tancat pel mateix elector, fins al dia de la votació.

2. Una vegada emès el vot anticipat, el secretari o secretària de
la corporació ha d’anotar-ho en la relació d’electors que s’ha de
trametre a la mesa electoral el dia de la votació, abans de
l’obertura dels col·legis electorals, per evitar el sufragi
duplicat, juntament amb tots els vots anticipats emesos. 

3. Per emetre el vot anticipat no és necessari al·legar cap raó o
excusa.

4. El vot anticipat es pot emetre a partir d’un mes després de la
publicació del decret de convocatòria en el Butlletí Oficial de
les Illes Balears fins al segon dia previ al dia de la votació.
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Article 35
Constitució de les meses electorals, votació i escrutini 

1. Els membres de la mesa electoral s’han de reunir a les 8.00
hores del dia fixat per a la votació en el local corresponent. La
votació s’ha d’iniciar a les 9.00 hores i s’ha de dur a terme
sense interrupció fins a les 20.00 hores del mateix dia,
mitjançant el dipòsit de les paperetes dins l’urna, amb un
doblec o dos, i sense sobre. Un cop acabada la votació, el
president o la presidenta de la mesa ha d’obrir, d’un en un, els
sobres del vot anticipat i, sense desplegar-les, ha d’introduir les
paperetes dins l’urna. Finalment, han d’emetre el vot, si volen,
els membres de la mesa. 

2. Una vegada finalitzada la votació, s’ha de fer l’escrutini,
sempre públic. I, un cop fet el recompte dels vots, s’ha
d’emplenar una acta en la qual s’han de fer constar el nom i els
llinatges dels membres de la mesa electoral, amb indicació del
DNI, número d’identificació fiscal (d’ara endavant, NIF), NIE
o passaport, les incidències d’interès que poden haver
ocorregut durant el dia, el nombre d’electors, el de votants, el
de vots a favor, en contra, en blanc i els nuls. Seguidament, la
mesa, a través del president o la presidenta, ha de trametre tota
la documentació a la Junta Electoral de Zona. D’aquesta acta,
se’n facilitarà una còpia a una persona representant de la
corporació municipal.

3. Només són vàlides les paperetes distribuïdes per
l’administració convocant, i a més, són nul·les les que:

a) Hagin patit alteracions de qualsevol tipus.

b) Indueixin a error sobre l’opinió expressada o la
condicionin.

c) Hagin respost afirmativament i negativament a la vegada.

d) Duguin preimpresa la resposta del sí o del no. 

Article 36
Escrutini general i proclamació del resultat

1. L’escrutini general és públic i el duu a terme la Junta
Electoral de Zona el tercer dia posterior al de la votació.

2. En el termini d’un dia des de la realització de l’escrutini
general, els grups polítics amb representació municipal i les
persones representants dels grups promotors de la consulta, si
n’és el cas, poden formular reclamacions contra aquest
escrutini davant la Junta Electoral de Zona, que ha de resoldre
sobre aquestes en el termini d’un dia.

3. Una vegada resoltes, si s’escau, les reclamacions plantejades,
la Junta Electoral de Zona ha de proclamar els resultats de la
consulta i trametrà dues còpies de l’acta de proclamació: una,
al Govern de l’Estat —perquè en prengui coneixement—, i una
altra, a l’Ajuntament afectat perquè en prengui també
coneixement, la fixi en el tauler d’edictes de la corporació i
n’ordeni la publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

TÍTOL III
DE LA DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA

Capítol I
Disposicions generals

Article 37
Àmbit objectiu d’aplicació

1. El present títol té per objecte establir i regular les condicions
que permetin promoure i garantir la participació real i efectiva
dels ciutadans en els assumptes públics autonòmics, insulars i
locals de les Illes Balears, tant de manera individual com
col·lectiva, a través de diferents figures de democràcia
participativa, de forma que, amb els resultats d’aquestes
consultes, els poders públics puguin prendre les decisions més
encertades i ajustades a l’interès públic.

2. Les accions destinades a canalitzar la participació ciutadana
es desenvolupen a través dels instruments prevists en els
capítols següents, així com a través dels que s’estableixin en
altres normes sectorials.

3. Tenint en compte que els sectors de la ciutadania consultats
no representen ni poden representar el conjunt de persones que
conformen el cos electoral, el resultat dels processos
participatius que es desenvolupen en aquest títol no tenen
caràcter vinculant per a l’administració convocant.

4. Els instruments de participació ciutadana han de promoure
la igualtat de representació de dones i homes en els termes que
recull la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i
homes, perquè tothom pugui intervenir plenament en els
assumptes públics en igualtat de condicions.

5. El funcionament d’aquests instruments ha d’assegurar
igualment condicions d’inclusió social i de ciutadania plena,
afavorint la total implicació de les persones amb discapacitat i
dels sectors més desfavorits.

6. Les administracions públiques, mogudes per la necessitat de
mantenir-se properes a la ciutadania, així com pel seu interès a
promoure la transparència administrativa i en la defensa de
l’interès general, han de fomentar l’accés de la ciutadania a la
informació i als processos participatius, a través de mitjans
electrònics, i eliminar les barreres que limitin aquest accés.

Article 38
Procés participatiu

1. Els instruments normatius de caràcter reglamentari —quan
no es refereixin a matèries excloses de les iniciatives
legislatives— han de sotmetre’s amb caràcter general a un
procés de participació ciutadana en la seva fase d’elaboració.

2. Sens perjudici del que estableixi la normativa general o
sectorial sobre processos participatius, quan així ho consideri
l’administració pública, qualsevol iniciativa d’actuació pot ser
sotmesa a un procés participatiu, a través dels instruments
prevists en aquest títol o altres de naturalesa anàloga.

3. El resultat del procés participatiu s’ha de plasmar en un
informe de participació ciutadana elaborat per l’òrgan
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competent en l’actuació que es preveu dur a terme, en el qual
s’han d’indicar:

a) Els mecanismes de participació que han estat utilitzats.

b) El resultat del procés participatiu.

c) L’avaluació per part de l’òrgan proponent del procés de
participació, especificant que els suggeriments o
recomanacions de la ciutadania, si s’escau, han estat
incorporats en el text o iniciativa d’actuació.

Article 39
Foment de la participació ciutadana

1. Les administracions de les Illes Balears han de dur a terme
programes de sensibilització i formació tant per a la ciutadania
en general com per al personal al seu servei, amb l’objectiu de
donar a conèixer la finalitat i el funcionament dels diferents
procediments i instruments de participació prevists, així com de
promoure’n l’ús.

2. Les administracions han de fomentar la participació a través
de mitjans electrònics. A aquest efecte, han d’impulsar l’ús de
les tecnologies de la informació i la comunicació que resultin
idònies, a més dels instruments deliberatius presencials.

Capítol II
Del Registre Únic de Participació Ciutadana

Article 40
Registre Únic de Participació Ciutadana

1. Es crea el Registre Únic de Participació Ciutadana, en què es
pot inscriure qualsevol persona que estigui empadronada en un
municipi de les Illes Balears, sempre que hagi fet setze anys.
També s’hi poden inscriure, a través de la secció de les entitats
ciutadanes, les persones jurídiques sense ànim de lucre.

2. La inscripció en el Registre atorga el dret a ser part activa en
els instruments de participació ciutadana, d’acord amb les
previsions d’aquesta llei i el seu desenvolupament reglamentari.
Alhora, només les persones inscrites poden participar en
aquests processos participatius. 

3. El Registre depèn i és gestionat per la direcció general
competent en matèria de participació ciutadana, de la
conselleria que correspongui del Govern de les Illes Balears.

4. L'administració competent quedarà obligada a establir
fórmules i mitjans d'inscripció senzills i accessibles per a la
ciutadania en el Registre Únic de Participació Ciutadana, i a
garantir que es facilitarà ajuda per a la realització del tràmit
tant a través de mitjans personals per assessorar els ciutadans
que acudeixin a les dependències administratives com a través
de mitjans telemàtics.

Article 41
Estructuració

1. El Registre Únic de Participació Ciutadana es subdivideix en
quatre seccions:

- Secció de les persones físiques.
- Secció de les entitats ciutadanes.

- Secció del Consell de Participació.
- Secció dels fòrums de participació ciutadana.

2. Tant la secció de les persones físiques com la secció de les
entitats ciutadanes es subdividiran en tantes subseccions com
competències resultin atribuïdes estatutàriament a la comunitat
autònoma.

Article 42
Secció de les persones físiques

1. La secció de les persones físiques és la base de dades en què
estan inscrites les persones que reuneixin els requisits legals i
que ho hagin sol·licitat o hagin donat el seu consentiment
exprés.

2. La persona que voluntàriament es doni d’alta en el Registre,
a més de comunicar les seves dades personals, haurà d’indicar,
al mateix temps, en quina o quines subseccions vol participar.

3. Les dades que les persones han de cedir necessàriament al
Registre són el nom, els llinatges, el número de DNI, NIF, NIE
o passaport, el municipi de residència, el codi postal, l’adreça
de correu electrònic i el número de telèfon mòbil. En cas de no
tenir correu electrònic ni telèfon mòbil, haurà de cedir una
adreça postal.

4. Les comunicacions amb les persones inscrites en el Registre
Únic es faran a través del correu electrònic o número de telèfon
mòbil cedit a l’administració. I, excepcionalment, en cas de no
ser possible a través de les formes indicades anteriorment, la
comunicació serà a través de l’adreça postal.

Article 43
Secció de les entitats ciutadanes

1. La secció de les entitats ciutadanes és la base de dades en
què estan inscrites les persones jurídiques sense ànim de lucre,
amb voluntat d’exercir col·lectivament el seu dret de
participació ciutadana, prèviament inscrites en els registres
legalment exigits per tenir capacitat d’obrar.

2. Per aconseguir l’alta en el Registre Únic en la secció de les
entitats ciutadanes, la persona que tengui la representació legal
de la persona jurídica ha de presentar a la direcció general
competent en matèria de participació ciutadana una sol·licitud
en el Registre on constin les dades següents:

a) En relació amb la persona jurídica: el nom social, el
número d’identificació fiscal, el número d’inscripció en el
registre d’associacions, el de fundacions o el de col·legis
professionals, el municipi de la seu social, el codi postal, el
correu electrònic i el número de telèfon mòbil. Així mateix
haurà d’indicar en quina o quines subseccions vol donar-se
d’alta.

b) En relació amb les persones representants legals: el nom,
els llinatges, el número de DNI, NIF, NIE o passaport, el codi
postal, l’adreça de correu electrònic i el número de telèfon
mòbil i, si s’escau, les dades de la seva inscripció en el registre
d’apoderaments. En cas de no tenir correu electrònic ni telèfon
mòbil, haurà de cedir una adreça postal.
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3. La direcció general responsable del Registre Únic de
Participació Ciutadana, d’ofici, consultarà l’efectiva inscripció
en aquests registres i si l’objecte social coincideix amb les
seccions a les quals s’ha sol·licitat l’alta.

Article 44
Secció del Consell de Participació

1. La secció del Consell de Participació, regulat en els articles
89 a 95 d’aquesta llei, és la part del Registre Únic de
Participació Ciutadana en la qual es poden inscriure totes les
persones físiques que hi vulguin formar part.
 
2. En cap cas no poden formar part d’un consell de participació
els diputats i les diputades del Parlament de les Illes Balears i
del Parlament Europeu, els membres electes de les Corts
Generals, dels consells insulars i dels ajuntaments, els membres
del Govern de les Illes Balears, del govern dels consells
insulars, així com els alts càrrecs i el personal de confiança de
les administracions públiques en les Illes Balears.

Article 45
Secció dels fòrums de participació ciutadana

La secció dels fòrums de participació ciutadana, regulats en
els articles 102 a 110 d’aquesta llei, és la part del Registre Únic
de Participació Ciutadana en la qual es poden inscriure les
persones físiques i les entitats ciutadanes que, estant inscrites
en les seves pertinents seccions i subseccions, vulguin formar
part d’un fòrum de participació ciutadana.

Article 46
Inscripció en el Registre Únic de Participació Ciutadana

1. La inscripció i l’accés al Registre són voluntaris i s’han de
poder fer de forma electrònica. En el cas que això no fos
possible, es facilitaran models unificats als webs oficials i a les
oficines d’atenció i registre de les diferents administracions
públiques.

2. Es garanteix, en tot cas, l’accés al Registre de les persones
amb algun grau de discapacitat, sempre que no tinguin limitada
la seva capacitat d’obrar per sentència judicial.

Article 47
Baixa del Registre Únic de Participació Ciutadana

1. La baixa del Registre Únic de Participació Ciutadana es pot
dur a terme, de manera voluntària, per la simple manifestació
de la persona o entitat interessada, o d’ofici.

2. Es produirà la baixa d’ofici:

a) En el cas de persones físiques:
- Per l’empadronament en un municipi que no pertanyi a les
Illes Balears.
- Per la declaració d’incapacitat per sentència judicial.
- Per limitació dels drets civils i polítics.
- Per sentència judicial.
- Per defunció.

b) En el cas de persones jurídiques:
- Per falta de comunicació de la renovació de les persones
representants, d’acord amb la normativa sectorial
reguladora del funcionament de l’entitat.
- Per sentència judicial.
- Per l’extinció de la personalitat jurídica.

Article 48
Informació individualitzada

Les persones que s’hagin inscrit en el Registre Únic poden
rebre informació individualitzada sobre les actuacions i
iniciatives públiques, relacionades amb les subseccions en què
s’hagin inscrit, que hagi de dur a terme l’administració
autonòmica, insular o municipal, d’acord amb els procediments
i mecanismes establerts en aquesta llei i en les normes de
desenvolupament reglamentari.

Article 49
Protecció de dades

1. El tractament de les dades que cedeixen les persones es
regeix per la normativa de protecció de dades i, en especial, pel
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure
circulació d'aquestes dades; per la Llei Orgànica 15/1999, de
13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal,
així com pel reglament que la desenvolupa. El nivell de
seguretat d’aquestes dades és el corresponent al nivell mitjà.

2. El titular del Registre Únic de Participació Ciutadana és la
direcció general competent en matèria de participació ciutadana
del Govern de les Illes Balears. Aquest és l’òrgan davant el
qual es poden exercir els drets d’accés, rectificació,
cancel·lació i oposició, sens perjudici dels drets que es puguin
exercir per la via judicial.

Capítol III
De les consultes ciutadanes

Secció 1a
Disposicions generals

Article 50
Concepte

La consulta ciutadana és un instrument de democràcia
participativa, convocat per la Presidència del Govern, per
alguna o algunes de les presidències dels consells o per alguna
o algunes de les presidències dels ajuntaments de les Illes
Balears, amb l’objecte de conèixer l’opinió de les persones
inscrites, fins al dia de la convocatòria, en la subsecció
corresponent del Registre Únic de Participació Ciutadana,
expressada mitjançant votació, sobre una determinada actuació,
decisió o política públiques de la seva competència. El resultat
d’una consulta ciutadana no serà mai vinculant ni pot ser
interpretat com l’expressió de la voluntat general de la
ciutadania.
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Article 51
Límits personals, materials i temporals de les consultes
ciutadanes

1. No es poden fer consultes ciutadanes en les quals es
convoquin totes les persones inscrites en el cens electoral.

2. No es poden formular consultes ciutadanes en les quals es
demani una opinió al grup de ciutadans consultats relativa a la
possibilitat de reduir, limitar o restringir els drets i les llibertats
fonamentals de la secció primera del capítol II del títol I de la
Constitució Espanyola ni els que afectin el títol I de l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears.

3. Els assumptes relatius als deures tributaris en cap cas no
poden ser objecte de consulta ciutadana.

4. La consulta ciutadana no pot ser convocada ni tenir lloc en
el període comprès entre la convocatòria i la celebració
d’eleccions de diputats i senadors a les Corts Generals, al
Parlament de les Illes Balears, dels membres de les entitats
locals o dels diputats del Parlament Europeu, o d’un
referèndum, quan aquests s’efectuïn a l’àmbit territorial afectat
per la consulta popular.

5. Quan les eleccions o referèndums esmentats en l’apartat
anterior es convoquin amb posterioritat a la convocatòria d’una
consulta ciutadana, aquesta ha de quedar automàticament sense
efecte, i s’ha de fer una convocatòria nova després del
desenvolupament d’aquells.

Article 52
No-vinculació dels poders públics al resultat de la consulta

Tenint en compte que en les consultes ciutadanes només es pot
consultar una part de la població i, en cap cas, el conjunt de
ciutadans que conformen el cos electoral, el resultat d’una
consulta ciutadana no serà vinculant per als poders públics.

Article 53
Persones legitimades

1. Poden participar en una consulta ciutadana i estan, també,
legitimades per signar un plec de sol·licitud de consulta
ciutadana només les persones inscrites en la subsecció pertinent
del Registre Únic de Participació Ciutadana, relativa a la
matèria objecte de la consulta, que ho hagin manifestat
expressament donant-s’hi d’alta, i que siguin residents al
territori sobre el qual tengui competència l’autoritat convocant.

2. La participació d’aquestes persones en qualsevol consulta
ciutadana és lliure, igual, directa i el vot que emetin és secret.

Article 54
Àmbit de la consulta ciutadana

La consulta ciutadana se circumscriu a tot el territori sobre
el qual tengui competència l’autoritat convocant.

Secció 2a
De la iniciativa

Article 55
Formes d’iniciativa

El procediment de consulta ciutadana es pot iniciar de dues
formes:

a) Per iniciativa institucional.

b) Per iniciativa popular.

Article 56
Iniciativa d’àmbit autonòmic

Per a les consultes ciutadanes d’àmbit autonòmic, el
procediment de consulta ciutadana es pot iniciar de les formes
següents:

a) Per convocatòria de la Presidència del Govern de les Illes
Balears mitjançant un decret.

b) Per acord de la majoria simple del Ple del Parlament de
les Illes Balears.

c) Per acord de la majoria simple dels plens de dos dels
consells insulars de les Illes Balears.

d) Per acord de la majoria simple dels plenaris de les
corporacions municipals que representin un 10% dels
ajuntaments de les Illes Balears.

e) Per iniciativa ciutadana subscrita per un mínim de 2.400
persones més l’1% de la població que excedeixi de les 100.000,
degudament identificades, inscrites en el Registre Únic de
Participació Ciutadana de la comunitat autònoma.

Article 57
Iniciativa d’àmbit insular

Per a les consultes ciutadanes d’àmbit insular, el
procediment de consulta ciutadana es pot iniciar de les formes
següents:

a) Per convocatòria de la Presidència del consell insular
mitjançant un decret.

b) Per acord de la majoria simple del Ple del consell insular.

c) Per acord de la majoria simple dels plenaris de les
corporacions municipals que representin, en el cas de Mallorca,
un 10% dels ajuntaments de l’illa; i per al cas de les illes de
Menorca i Eivissa, per acord de la majoria simple dels plenaris
de dos ajuntaments de l’illa.

d) Per iniciativa ciutadana subscrita per un mínim de, en el
cas de les illes amb una població de menys de 100.000
persones, 500 d’elles més el 2% de la població que excedeixi
les 5.000 i, en el cas de les illes amb una població de més de
100.000 persones, 2.400 d’elles més l’1% de la ciutadania que
excedeixi de les 100.000. Totes les persones signants han
d’estar degudament identificades i inscrites en el Registre Únic
de Participació Ciutadana de la comunitat autònoma.
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Article 58
Iniciativa d’àmbit municipal

Per a les consultes ciutadanes d’àmbit municipal, el
procediment de consulta ciutadana es pot iniciar de les formes
següents:

a) Per convocatòria de la Presidència de l’ajuntament
mitjançant un decret de batllia.

b) Per acord de la majoria simple del Ple de l’ajuntament.

c) Per iniciativa ciutadana subscrita per un nombre de
persones, degudament identificades, inscrites en el Registre
Únic de Participació Ciutadana, que representin:

- El 10% de la població als municipis de menys de 5.000
persones residents.
- 500 persones més el 2% de la població que excedeixi les
5.000, a poblacions de 5.000 a 100.000 persones residents.
- 2.400 persones més l’1% de la població que excedeixi les
100.000, a poblacions de més de 100.000 persones
residents.

Article 59
Iniciativa ciutadana

1. La consulta per iniciativa ciutadana s’inicia mitjançant un
escrit signat per la persona apoderada per la comissió
promotora, degudament identificada, que ha de contenir el text
exacte de la pregunta, la qual ha de poder ser resposta amb un
sí o un no, i la relació de membres de la comissió promotora,
degudament identificats amb totes les seves dades personals. La
sol·licitud  ha d’anar acompanyada dels pertinents
apoderaments dels membres de la comissió promotora.

2. Les consultes d’àmbit autonòmic s’han d’adreçar a la
Presidència del Govern de les Illes Balears; les d’àmbit insular,
a la Presidència del consell insular; i les d’àmbit municipal, a
la Presidència de la corporació municipal. En el cas de
Formentera, l’escrit s’ha d’adreçar a la persona que, a la
vegada, ostenta la Presidència del consell i la Batllia de
l’ajuntament.

Article 60
Comissió promotora per dur endavant una consulta per
iniciativa ciutadana

1. La comissió promotora és l’instrument per impulsar un
procés participatiu de consulta ciutadana per iniciativa popular,
formada per un mínim de deu persones, majors d’edat, inscrites
en el Registre Únic de Participació Ciutadana, específicament
en la subsecció la matèria de la qual sigui objecte de la
consulta, i no privades dels seus drets polítics.

2. No poden ser membres de la comissió promotora les
persones que exerceixin càrrecs electes a l’àmbit territorial
concret en què es vulgui dur a terme la consulta.

3. Les persones que formen la comissió promotora han de
designar i apoderar, en qualsevol de les formes admeses en
dret, un dels seus membres, que serà la persona que s’adreçarà
a l’administració i la que rebrà les notificacions i
comunicacions en nom de la comissió promotora.

4. La comissió promotora queda dissolta de forma automàtica
en el moment en què es formalitzi la presentació del plec de
signatures.

Article 61
Valoració de la sol·licitud

1. Són competents, per a l’examen de la petició i resolució, en
l’àmbit autonòmic, el Consell de Govern de les Illes Balears, i
en els àmbits insular i municipal, els corresponents plenaris de
les corporacions.

2. Dins el termini de vint dies hàbils des de la presentació de la
sol·licitud a què fa referència l’article anterior s’ha d’examinar
i s’ha de declarar si és admissible o no ho és. Són causes
d’inadmissió:

a) La falta de competència en relació amb la matèria objecte
de consulta.

b) L’incompliment d’algun dels requisits que no es puguin
esmenar d’acord amb aquesta llei.

c) La coincidència amb la tramitació d’una consulta amb el
mateix objecte o essencialment semblant.

d) Que s’hagi celebrat una consulta per una qüestió igual o
semblant en els 24 mesos anteriors a la presentació de la nova
proposta.

e) La no-presentació o la presentació fora de termini de les
esmenes de les deficiències.

3. En el supòsit que la sol·licitud tingui algun defecte que sigui
esmenable, s’ha de concedir un termini d’un mes als
proponents per corregir les deficiències. Es considera defecte
esmenable la presentació d’una pregunta amb una redacció poc
clara o comprensible, la qual cosa, si succeís, ha de possibilitar
la reformulació de la pregunta. En el cas específic de
Formentera, en cas que el defecte consisteixi en una qüestió de
competència, pel fet que la consulta tracti sobre una matèria de
competència insular i l’escrit s’hagi dirigit a la Presidència de
l’ajuntament, o pel fet que la consulta tracti sobre una matèria
de competència municipal i l’escrit s’hagi dirigit a la
Presidència del consell, aquest defecte serà esmenat d’ofici, de
tal manera que la decisió sigui presa per l'òrgan competent per
raó de la matèria a consultar.

4. La decisió s’ha de notificar a la persona que actuï en
representació de la comissió, indicant, en cas d’admissió, que
es pot iniciar el procés de recollida de signatures. També es
posarà en coneixement:

a) En cas de consulta d’àmbit municipal, a la Secretaria del
consell insular al qual pertany el municipi i a la Secretaria
General de la conselleria competent en matèria de participació.

b) En cas de consulta d’àmbit insular, a la Secretaria
General de la conselleria competent en matèria de participació.

c) En cas de consulta d’àmbit autonòmic, al Ple del
Parlament de les Illes Balears.
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5. El transcurs d’un mes des de la presentació de la petició
sense que s’hagi adoptat acord d’admissió o inadmissió té
efectes d’admissió. A petició de les persones sol·licitants, el
secretari o secretària de la corporació, en els casos municipal
i insular, i el secretari general de la conselleria competent en
matèria de participació, en cas autonòmic, han de lliurar un
certificat a tal efecte, que s’ha de posar en coneixement en la
forma establerta en l’apartat anterior.

Article 62
Format dels plecs de recollida de signatures

Els plecs de recollida de signatures han d’indicar, en primer
lloc, que es tracta d’una petició de consulta ciutadana que es
formula en base a aquesta llei i que el seu resultat no tindrà
caràcter vinculant. En segon lloc, ha d’indicar l’àmbit territorial
en el qual es pretén formular la pregunta. Seguidament, s’hi ha
de reproduir el text íntegre de la pregunta a formular. La resta
dels plecs ha d’estar composta per sis columnes, la primera
amb un número d’ordre, i les cinc següents, per emplenar amb
les dades de deu persones. Les capçaleres són les següents:

a) Número d’ordre.

b) Nom.

c) Primer llinatge.

d) Segon llinatge.

e) DNI, NIF, passaport o NIE.

f) Rúbrica del signant.

Article 63
Procés de recollida de signatures

1. Una vegada rebuda la notificació d’admissió d’inici del
procés de recollida de signatures, la comissió promotora pot
iniciar el procés, que tindrà una durada màxima de quatre
mesos, comptadors des de la data de notificació de la resolució.
El termini previst per a la recollida de signatures és de
caducitat.

2. Les signatures han de ser autenticades per notari o notària,
pels secretaris o secretàries de les corporacions insulars o
municipals, per les persones en les quals els anteriors hagin
delegat la funció, o per fedataris especials designats per la
comissió promotora.

3. Poden adquirir la condició de fedataris especials les persones
que, estant inscrites en el Registre Únic de Participació
Ciutadana, específicament en la subsecció la matèria de la qual
sigui objecte de la consulta, declarin responsablement donar fe
de l’autenticitat de les signatures dels signataris de la proposta,
davant el secretari o secretària de la corporació municipal,
insular o la persona titular de la Secretaria General de la
conselleria competent en matèria de participació del Govern de
les Illes Balears, depenent de l’àmbit territorial en què es vulgui
dur a terme la consulta.

4. Per fer constar l’autenticació, s’han d’indicar la data i el nom
de la persona fedatària, que hi estamparà la signatura. I si

l’autenticació és col·lectiva, plec per plec, també s’ha de
consignar el nombre de signatures contingudes en el plec.

5. Una vegada que la comissió promotora hagi presentat els
plecs, degudament emplenats i amb les signatures autenticades,
se n’han de fer la comprovació i el recompte. Si l’àmbit de la
consulta ciutadana és municipal, aquestes tasques corresponen
a la Secretaria de la corporació. Si és insular corresponen a la
Secretaria del consell. I si és d’àmbit autonòmic, a la Secretaria
General de la conselleria competent en matèria de participació
del Govern de les Illes Balears.

6. S’han de declarar no vàlides les signatures que no reuneixin
els requisits exigits en aquesta llei i no s’han de computar.

7. En cas que se superi el nombre de signatures vàlides
establert en aquesta llei, el secretari o secretària ha de trametre
un informe a la Presidència de la corporació o a la Presidència
del Govern amb una explicació del procés i posant de relleu
que s’ha superat el nombre de signatures vàlides, adjuntant-hi
l’expedient administratiu complet, tret dels plecs de signatures,
que han de ser destruïts, sense que es pugui conservar cap tipus
d’informació personal d’aquests amb l’objecte d’assegurar el
secret i el sentit de la votació.

Secció 3a
De la convocatòria

Article 64
Convocatòria de la consulta ciutadana

1. La convocatòria d’una consulta ciutadana, o diverses
conjuntament, correspon, mitjançant decret, a la Presidència del
Govern de les Illes Balears, del consell o de l’ajuntament. La
convocatòria serà acordada prèviament pel Consell de  Govern
o pel Ple del consell o de l’ajuntament, sempre que les
sol·licituds compleixin els requisits establerts per aquesta llei
i d’acord amb el que disposi la normativa específica d’àmbit
local.

2. La consulta ciutadana ha de ser convocada en el termini de
cinc dies i s’ha de dur a terme en un termini de tres mesos, a
comptar des de la recepció de la petició per part de la
Presidència o de la validació de les signatures, en cas
d’iniciativa ciutadana.

3. La celebració d’una consulta ciutadana, amb una o més
qüestions a respondre, s’ha de dur a terme en diumenge o dia
festiu a l’àmbit territorial en el qual es circumscrigui, per
facilitar la participació i la constitució de les meses de consulta.

Article 65
Contingut del decret de convocatòria

1. El decret de convocatòria de la consulta ha de fer referència
a:

a) Els termes exactes de la consulta, que ha de consistir en
una o diverses preguntes, redactades de forma inequívoca, a fi
que les persones inscrites en el Registre Únic de Participació
Ciutadana puguin expressar-se en sentit afirmatiu o negatiu.

b) El dia de la votació.
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c) La durada de la campanya d’informació.

d) La informació sobre a qui corresponen les funcions
d’administració, control i seguiment del procés de participació
ciutadana, perquè es pugui dur a terme amb les degudes
garanties de transparència, igualtat i respecte dels drets de tota
la ciutadania.

2. El decret de convocatòria s’ha de publicar en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears, com a mínim amb dos mesos
d’antelació a la data prevista per a la votació. A més, s’ha de
publicar al web de la institució convocant, i s’ha de difondre a
través dels taulers d’anuncis de les oficines d’atenció al públic
i a través de totes les xarxes socials de què, de manera
ordinària, faci ús la institució.

Article 66
Sistema d’administració, control i seguiment de la consulta
i garanties

1. El sistema d’administració, control i seguiment de la consulta
té per finalitat assegurar la fiabilitat, la transparència, la
neutralitat i l’objectivitat del procés de consulta, així com
també el compliment del règim jurídic que hi és aplicable.

2. El sistema està integrat per l’autoritat convocant, un consell
de participació regulat en els articles 89 a 95 d’aquesta llei i les
meses de consulta.

Secció 4a
De les meses de consulta ciutadana

Article 67
Definició

1. Les meses de consulta ciutadana són els òrgans davant els
quals s’efectua la votació en les seves modalitats de votació
presencial ordinària o de votació electrònica presencial.

2. L’administració convocant és la responsable de determinar
el nombre de meses de consulta. La relació d’aquestes s’ha de
publicar en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i en la web
institucional.

Article 68
Composició

1. Cada mesa de consulta està formada per un president o
presidenta i dos vocals, designats a través de sorteig públic per
la direcció general competent en matèria de participació
ciutadana, d’entre les persones inscrites en el Registre Únic de
Participació Ciutadana, específicament en la subsecció la
matèria de la qual sigui objecte de la consulta, i residents al
municipi on s’hagi d’instal·lar la mesa de consulta.

2. En el mateix sorteig també s’elegeixen i designen un suplent
primer, un suplent segon i un suplent tercer.

3. Els sortejos per designar els membres de les meses de
consulta s’han de fer en el termini màxim d’un mes des de la
convocatòria.

4. Les designacions s’han de notificar, juntament amb el decret
de convocatòria, a les persones interessades i al Consell de
Participació per a la consulta ciutadana, designat a tal efecte.

5. Les persones escollides per sorteig com a membres de les
meses de consulta, tant titulars com suplents, poden renunciar
a formar-ne part en el termini de dos dies comptadors des de la
notificació. La renúncia s’ha de comunicar mitjançant un escrit
adreçat a la direcció general competent en matèria de
participació ciutadana, que, en el termini de 24 hores, ha de
designar un altre membre, per sorteig públic, que passarà a
ocupar el lloc de la persona renunciant.

6. En el supòsit que en el moment de la constitució de la mesa
no hi hagi persones suficients, entre titulars i suplents, per
constituir-la, s’ha de comunicar la qüestió al Consell de
Participació i aquest ha de decidir el que consideri convenient
perquè es pugui dur a terme la consulta.

7. Els membres de les meses tenen dret a ser indemnitzats
econòmicament per la seva tasca, d’acord amb el que
s’estableixi a la normativa de desenvolupament.

Article 69
Funcions de les meses de consulta

1. Les meses de consulta tenen les funcions següents:

a) Donar suport a les persones participants perquè puguin
exercir adequadament el dret de participació que els reconeix
aquesta llei.

b) Identificar les persones cridades a participar.

c) Custodiar la llista de persones cridades a participar,
autoritzar l’emissió del vot i registrar els i les participants.

d) Fer públicament el recompte provisional de les respostes
i fer-ho constar a l’acta corresponent, juntament amb les
incidències produïdes.

e) Vetllar per disposar del material necessari per dur a
terme la consulta.

f) Les altres funcions que li encomanin el Consell de
Participació i l’autoritat convocant.

2. El president o presidenta de la mesa de consulta té la
condició de màxima autoritat pública dins el seu àmbit
d’actuació.

Secció 5a
De la documentació i els mitjans per a la consulta

Article 70
Paperetes i actes d’una consulta ciutadana

1. El Consell de Participació ha d’aprovar amb un mes
d’antelació, com a mínim, el model de paperetes, així com el de
les actes de les meses de consulta que donen fe del
desenvolupament de la jornada.

2. En qualsevol cas, en la papereta hi ha de figurar impresa la
pregunta o preguntes que es formulin. En la papereta hi ha de
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constar també la indicació dels monosíl·labs “sí” i “no” amb
una casella al costat, perquè el votant pugui expressar la seva
decisió marcant la casella que consideri oportuna o deixant en
blanc l’espai reservat a aquest efecte.

3. L’autoritat convocant és la responsable de la impressió de les
paperetes i models d’acta. També se n’ha d’assegurar el
lliurament en nombre suficient a les meses de consulta, almenys
una hora abans del moment en què s’hagi d’iniciar la votació.

4. Les paperetes impreses per l’autoritat convocant són les
úniques vàlides per emetre el vot.

Article 71
Mitjans personals, materials i econòmics

1. L’autoritat convocant ha de posar a disposició del Consell de
Participació i de les meses de consulta els mitjans personals i
materials necessaris per al desenvolupament de les seves
funcions. A aquest efecte pot sol·licitar la col·laboració de les
forces i cossos de seguretat i de les altres administracions,
d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

2. Correspon també a l’autoritat convocant fer-se càrrec de les
despeses necessàries per al desenvolupament del procés i posar
a disposició dels membres del Consell de Participació els
mitjans personals i materials necessaris per a l’exercici de les
seves funcions, sempre d’acord amb la regulació i els
mecanismes d’autorització de despeses i de rendició de
comptes que estableix la legislació.

3. L’autoritat convocant pot fixar en el decret de convocatòria
indemnitzacions econòmiques per a les persones participants en
les meses i en el Consell de Participació.

Secció 6a
De la campanya informativa

Article 72
Durada de la campanya d’informació

La durada de la campanya d’informació és la fixada en el
decret de convocatòria de la consulta. En cap cas la campanya
d’informació no pot ser inferior a deu dies ni superior a quinze
dies hàbils, i ha de finalitzar a les zero hores del dia anterior a
l’assenyalat per a la votació.

Article 73
Espais i llocs públics d’informació

1. Tenen dret als espais gratuïts d’informació tots els partits
polítics i, si s’escau, els promotors de la consulta.

2. L’autoritat convocant, en col·laboració amb les altres
administracions, ha de reservar llocs gratuïts per a la
col·locació de la informació i facilitar locals oficials o llocs
públics, també gratuïts, per a actes de la campanya, que han de
ser comunicats al Consell de Participació.

3. El Consell de Participació, en compliment dels principis de
pluralisme i d’igualtat d’oportunitats, ha de distribuir els espais
i llocs gratuïts d’una manera equitativa i procurant atendre les
preferències dels grups polítics amb representació municipal,
insular o al Parlament -depenent de l’àmbit de la consulta-, i

proporcionalment al nombre de vots obtinguts per aquests. En
cas que la consulta hagi estat promoguda per iniciativa popular,
s’han de tenir en compte, en primer lloc, les preferències
manifestades per la persona representant de la comissió
promotora, a la qual correspondrà el 30% dels espais i llocs
gratuïts per fer la campanya informativa; i, a continuació, les
dels grups polítics, segons els criteris assenyalats anteriorment,
als quals correspondrà el 70% restant dels espais i llocs per fer
campanya.

Article 74
Campanya institucional

1. Des del moment de la convocatòria i fins a la finalització de
la campanya d’informació, l’autoritat convocant de la consulta
ha de fer una campanya de caràcter institucional amb l’objecte
d’informar sobre la data de la votació, el procediment per
votar, els requisits i tràmits del vot anticipat i el text de la
pregunta o preguntes objecte de la consulta, sense que, en cap
cas, no es pugui influir sobre l’orientació del vot.

2. Durant el període de consulta, els mitjans de comunicació de
titularitat pública han de respectar els principis de pluralisme
polític i social, neutralitat i igualtat d’oportunitats respecte de
les posicions defensades sobre la consulta. Contra les decisions
dels òrgans d’administració d’aquests mitjans es pot recórrer
davant el Consell de Participació.

Secció 7a
De la votació i l’escrutini

Article 75
Modalitats de votació

1. La participació en les consultes ciutadanes es pot dur a terme
a través de votació telemàtica o presencial.

2. La votació presencial pot ser de dos tipus: anticipada i
ordinària.

Article 76
Vot telemàtic

De conformitat amb aquesta llei, s’entén per vot telemàtic
el vot emès per un participant en una consulta ciutadana, d’una
manera no presencial, durant el període de temps previst en el
decret de convocatòria, a través de qualsevol mitjà tecnològic
que permeti identificar el participant a través de mitjans
tecnològics.

Article 77
Vot presencial anticipat

1. Totes les persones que, estant inscrites en el Registre Únic
de Participació Ciutadana, en la subsecció pertinent a la matèria
objecte de consulta, estiguin interessades a participar-hi poden
emetre el vot amb caràcter presencial anticipat a la Secretaria
de l’ajuntament de la residència habitual del participant. La
Secretaria ha de facilitar a la persona interessada la
documentació necessària per emetre el vot. Si l’emissió del vot
és en paper, ha de quedar custodiat a la Secretaria de la
corporació, sota la responsabilitat del seu secretari o secretària,
en la forma que decideixi, dins un sobre tancat pel mateix



BOPIB núm. 187 -  22 de març de 2019 10587

elector, fins al dia de la votació. Si el vot és electrònic, la
Secretaria ha de facilitar el pertinent aparell de votació.

2. Una vegada emès el vot anticipat, s’ha d’anotar en la relació
de persones participants.

3. Per emetre el vot presencial anticipat, no és necessària
l’al·legació de cap raó o excusa.

4. El vot presencial anticipat es pot emetre a partir d’un mes
després de la publicació del decret de convocatòria en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al segon dia previ al de
la votació.

5. Tots els vots emesos en paper d’una manera anticipada,
juntament amb la relació de persones que hagin elegit aquesta
forma de participació, s’han de lliurar a la Presidència de la
mesa de consulta corresponent, abans de l’inici de la votació,
per evitar el sufragi duplicat.

Article 78
Formes de vot presencial ordinari

La votació presencial ordinària es pot dur a terme de dues
formes:

a) Per mitjans electrònics, a través d’una urna virtual.

b) Dipositant una papereta dins una urna física.

Article 79
Votació presencial ordinària per mitjans electrònics

1. De conformitat amb aquesta llei s’entén per vot presencial
ordinari per mitjans electrònics el vot emès per un participant
en una consulta ciutadana, d’una manera presencial i el dia
previst per a la consulta, a través del dispositiu informàtic o
electrònic situat al mateix local de consultes i sota el control i
la custòdia de la mesa de consulta.

2. Per garantir el secret del vot, la mesa ha d’identificar el
participant, fent les anotacions pertinents en la documentació
de la consulta i, seguidament, ha de permetre l’emissió del vot
a través del dispositiu electrònic, en el qual no ha de constar, en
cap cas, la identificació del participant.

3. La identificació del participant i l’emissió del vot són dos
processos totalment independents.

4. La mesa no pot fer constar, en cap cas, l’hora ni l’ordre en
què han acudit a votar els i les participants.

Article 80
Constitució de les meses de consulta

1. Els membres de la mesa de consulta s’han de reunir a les
9.00 hores del dia fixat per a la votació en el local
corresponent.

2. Seguidament, han d’anotar en la llista de persones amb dret
a votar les que ho hagin fet d’una manera anticipada.

3. A les 10.00 hores s’ha d’iniciar la votació, que es durà a
terme sense interrupció fins a les 19.00 hores del mateix dia.

Article 81
Emissió del vot presencial ordinari

1. El dret a participar en la consulta ciutadana d’una manera
presencial s’ha d’acreditar mitjançant l’exhibició de qualsevol
document oficial en el qual consti el nom, els llinatges, el
número de DNI, NIF, NIE o passaport i una fotografia. 

2. Si la persona interessada està inclosa en la llista extreta del
Registre Únic de Participació Ciutadana que consta en la mesa
de consulta, o bé si aporta un certificat expedit per la direcció
general competent en matèria de participació ciutadana
acreditatiu d’estar inclòs en aquest registre en la data de la
convocatòria, pot emetre el vot.

3. Si la mesa disposa d’urna virtual, el participant ha d’emetre
el vot en la forma reglamentàriament determinada. Si la mesa
no disposa d’urna virtual, el participant ha d’emetre el vot
dipositant la papereta dins l’urna, amb un o —com a màxim—
dos doblecs i sense sobre, prèvia autorització del president o
presidenta de la mesa.

Article 82
Tancament de la mesa de consulta

1. Una vegada tancada la mesa de consulta per al vot
presencial, s’han de processar els vots emesos anticipadament,
si han estat emesos amb papereta. Aquest acte és públic.

2. En cas que la mesa disposi únicament d’una urna física, per
garantir el secret del vot anticipat, el president o presidenta de
la mesa hi ha d’introduir les paperetes dels vots emesos
anticipadament i, seguidament, hi han d’introduir el vot, si
volen, els membres de la mesa. A continuació, s’ha d’obrir i es
mesclaran els vots que hi hagi dipositats i, després, s’han de
desplegar, d’una en una, les paperetes que hi hagi.

Secció 8a
De l’escrutini

Article 83
Principis que han de regir l’escrutini 

1. Tant l’emissió del vot presencial com la del telemàtic han
d’estar presidides pels principis següents:

a) El de seguretat en la identificació del participant.

b) El de no-duplicitat de participació d’una mateixa
persona.

c) El de secret del vot.

d) El d’inalterabilitat del vot.

e) El de transparència.

2. Només s’han de posar en marxa els tipus de votació
telemàtica i electrònica si s’asseguren els principis indicats
anteriorment.

3. El recompte de l’escrutini dels vots efectuats per mitjans
electrònics, sigui de forma presencial o telemàtica, l’ha de dur
a terme la mateixa plataforma tecnològica, que ha de garantir,
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en el disseny i en la implementació, la veracitat dels recomptes
de manera fiable i inequívoca.

Article 84
Validesa de les paperetes

Només són vàlides les paperetes distribuïdes per
l’administració convocant i, a més, són nul·les les paperetes:

a) Que hagin patit alteracions que indueixin a dubtes sobre
el sentit del vot, o que el condicionin.

b) Que hagin respost afirmativament i negativament a la
vegada.

c) Que duguin preimpresa la resposta del sí o del no.

d) Que tenguin qualque anotació diferent a la marca que
determini el sentit del vot.

Article 85
Escrutini provisional

Una vegada finalitzada la votació, s’ha de dur a terme
l’escrutini provisional, sempre públic. I, un cop fet el recompte
dels vots, electrònic o físic, s’ha d’emplenar una acta en la qual
han de constar el nom i els llinatges dels membres de la mesa
electoral, amb indicació del DNI, NIF, NIE o passaport, les
incidències d’interès que puguin haver ocorregut durant el dia,
el nombre d’inscrits en la mesa, el de persones participants i el
de vots afirmatius, negatius, en blanc i els nuls. Seguidament,
la mesa, a través de la Presidència, ha de trametre tota la
documentació al Consell de Participació, incloses totes les
paperetes de vot, que s’han d’introduir dins un sobre tancat.
D’aquesta acta, se n’ha de facilitar una còpia a una persona que
representi, personalment o per delegació, l’autoritat convocant.

Article 86
Informació dels resultats provisionals

1. L’autoritat convocant, una vegada tancades les meses de
consulta, tan aviat com sigui possible, ha d’informar del resultat
de la votació telemàtica, com a mínim a través del web
institucional.

2. Així com vagin arribant els resultats provisionals de vot
presencial des de les distintes meses de consulta, s’ha d’anar
també informant a través del web institucional, com a mínim.

Article 87
Escrutini definitiu

1. El Consell de Participació és l’encarregat de dur a terme el
recompte definitiu. Aquest s’ha de fer en un acte públic,
l’endemà d’haver finalitzat l’escrutini provisional. En primer
lloc, s’han de comptabilitzar els vots presencials i s’han de
revisar les actes i els sobres tancats amb les paperetes de cada
mesa. En segon lloc, s’ha d’accedir a la plataforma tecnològica
de participació ciutadana per comptabilitzar els vots telemàtics. 

2. Dins el dia següent, els partits polítics i, si s’escau, la
comissió promotora de la consulta poden formular
reclamacions contra aquest escrutini definitiu davant el Consell

de Participació, que ha de resoldre sobre aquestes en el termini
de 72 hores.

Article 88
Escrutini final i proclamació del resultat

1. Una vegada resoltes les eventuals reclamacions plantejades,
el Consell de Participació ha de dur a terme la proclamació del
recompte final amb el resultat de la consulta, i ha de trametre
una còpia de l’acta de proclamació a l’autoritat convocant
perquè en prengui coneixement, n’ordeni la publicació en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears i la faci pública, també, a
través de totes les xarxes socials que habitualment utilitzi
l’autoritat convocant, a través del web institucional, en tots els
taulers d’anuncis de totes les oficines de l’autoritat convocant,
així com mitjançant qualsevol altra forma que aquesta consideri
oportuna.

2. Després d’haver proclamat el resultat, s’han de destruir
d’una manera segura i respectuosa amb el medi ambient i amb
la normativa de protecció de dades totes les paperetes de vots
i els arxius de dades que contenguin els vots electrònics i
telemàtics, perquè mai, i en cap cas, no puguin tornar a ser
revisats, i s’ha de processar i arxivar, de la manera que
reglamentàriament es determini, la documentació generada en
la consulta ciutadana.

Capítol IV
Del Consell de Participació

Article 89
Definició

El Consell de Participació és l’instrument de participació
ciutadana encarregat de resoldre les qüestions que vagin sortint
durant el curs de la consulta ciutadana i de dur a terme el
recompte final d’acord amb els principis, les normes i els
requisits que estableixin aquesta llei i la normativa que la
desplegui.

Article 90
Composició

1. El Consell de Participació està compost per cinc membres
que són elegits mitjançant un sorteig per la direcció general
competent en matèria de participació ciutadana, d’entre les
persones inscrites en la subsecció pertinent del Registre Únic
de Participació Ciutadana, relativa a la matèria objecte de la
consulta, i, alhora, en la secció del Consell de Participació,
residents a l’àmbit territorial de la consulta. 

2. La tria dels membres del Consell de Participació s’ha de dur
a terme l’endemà de la publicació del decret de la convocatòria
de la consulta ciutadana.

3. El seu mandat es correspon amb la durada del procés de la
consulta. Les seves tasques s’inicien en el moment en què són
nomenats i finalitzen una vegada que han proclamat el
recompte final.

4. A través del web institucional de l’autoritat convocant de la
consulta s’ha de fer pública la composició del Consell de
Participació, amb identificació dels seus membres.
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Article 91
Naturalesa

El Consell de Participació és un òrgan col·legiat de
participació ciutadana i dependent de la conselleria competent
en matèria de participació ciutadana. Actua amb plena
autonomia i independència en l’exercici de les seves funcions
i contra les seves decisions, que vinculen només els intervinents
en el procés participatiu, hi cap recurs d’alçada davant el
conseller competent i, contra la resolució d’aquest, són
possibles els recursos jurisdiccionals que pertoquin, atès que no
s’erigeix com un òrgan de garantia, sinó per dirimir i donar
solució als conflictes que puguin sorgir durant el curs del
procés participatiu.

Article 92
Funcions

Les funcions del Consell de Participació són les següents:

a) Resoldre, en el termini de 72 hores, totes les queixes,
consultes, incidències i qüestions relatives a la consulta
ciutadana.

b) Dictar instruccions i criteris interpretatius, públics, per a
les meses de consulta.

c) Supervisar les actuacions de l’administració de suport de
l’òrgan convocant respecte de la llista de persones cridades a
participar-hi i la utilització de mitjans electrònics.

d) Nomenar delegats i delegades, a proposta de les
associacions, les organitzacions i els partits polítics interessats,
perquè siguin presents en els actes de constitució de les meses
de consulta, en la votació i en els recomptes provisional i final.

e) Fer les operacions de recompte final, aixecar acta de
proclamació de resultats que li corresponen i informar
l’autoritat convocant.

f) Declarar el resultat de la consulta.

g) Les altres funcions que li atribueixen aquesta llei o una
altra norma.

Article 93
Constitució del Consell de Participació

1. La direcció general competent en matèria de participació
ciutadana ha de comunicar a les persones que hagin resultat
elegides per formar part del Consell de Participació el resultat
de la tria, perquè, dins els cinc dies hàbils següents, es
reuneixin en sessió constitutiva. Aquesta comunicació ha
d’incloure:

a) Tota la informació necessària en relació amb quines són
les tasques que els pertoquen i quines són les seves
competències.

b) La documentació i normativa necessàries per poder dur
a terme la seva funció.

c) La indemnització que els pertoca d’acord amb el decret
de convocatòria.

2. La tasca del Consell de Participació s’inicia en el moment de
la sessió constitutiva, en la qual ha de designar, per majoria
simple, la persona que n’ha d’exercir la Presidència i la que
n’ha d’exercir la Secretaria. En cas que no hi hagi acord, la
Presidència correspon a la persona de més edat i la Secretaria
a la de menys edat. 

Article 94
Resolució de les qüestions que es vagin plantejant durant el
procés de la consulta ciutadana

1. El Consell de Participació és competent per resoldre les
qüestions que es vagin plantejant en relació amb el procés de
la consulta ciutadana. Per a cada una de les qüestions s’ha
d’obrir un expedient, numerat per ordre d’entrada, en què s’han
d’arxivar la consulta presentada, que en el cas d’haver-se
plantejat de manera oral s’ha de transcriure, els documents
aportats i la decisió fonamentada que finalment s’adopti. 

2. Les decisions s’han de comunicar el mateix dia a la persona
interessada i a l’autoritat convocant de la consulta.

3. Les decisions del Consell es prenen per majoria simple dels
membres que el componen. En cas d’empat, perquè a la sessió
hi hagi faltat algun dels seus membres, el vot del president o
presidenta és de qualitat, de manera que tindrà la capacitat de
desfer l’empat.

Article 95
Informe final

1. Una vegada acabat el procés participatiu de consulta
ciutadana i acabades les tasques encomanades al Consell de
Participació, els seus membres han d’elaborar un informe en el
qual han de descriure d’una manera succinta la tasca
desenvolupada, així com les incidències a què han hagut de fer
front. Si ho consideren oportú, també poden suggerir a
l’autoritat convocant propostes per a la millora del sistema per
a futures consultes.

2. L’informe s’ha de fer públic al web institucional de
l’administració convocant de la consulta.

Capítol V
De l’audiència pública ciutadana

Article 96
Concepte

1. L’audiència pública ciutadana és l’instrument de participació
per mitjà del qual l’autoritat i la ciutadania debaten d’una
manera pública, prèvia convocatòria, els temes d’interès
general que, degudament proposats i després de seguir els
tràmits que regulen els articles següents, hagin estat elegits per
les persones inscrites en el Registre Únic de Participació
Ciutadana.

2. Es poden proposar audiències públiques al president o
presidenta de la comunitat autònoma, al president o presidenta
de qualsevol dels consells insulars i als batles o batlesses dels
ajuntaments de les Illes Balears.
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Article 97
Sol·licitud de l’audiència pública ciutadana

1. El procés d’audiència pública ciutadana s’ha d’iniciar a
sol·licitud de qualsevol persona o entitat ciutadana inscrites en
el Registre Únic de Participació Ciutadana.

2. La petició d’audiència pública ciutadana ha de fer esment a
l’assumpte a tractar amb una breu explicació de la qüestió.

3. Als webs del Govern de les Illes Balears, dels consells
insulars i dels ajuntaments hi ha d’haver un espai específic,
visible per a tercers, per dirigir la petició.

Article 98
Valoració de la proposta

1. En el termini de set dies hàbils, l’administració ha de valorar
si l’objecte de la sol·licitud és competència de la institució que
ha rebut la petició.

2. En el cas que s’entengui que la petició està adreçada a
l’autoritat competent, s’ha de publicar al web pertinent, perquè
les persones inscrites en el Registre Únic de Participació
Ciutadana hi puguin expressar el seu suport.

3. En el supòsit que es rebin diverses peticions de persones
diferents que coincideixin en l’objecte o que aquest sigui
semblant, l’autoritat les publicarà de manera conjunta, per tal
que el suport que rebin sigui de manera conjunta, i no es
divideixi indegudament el vot.

4. Si la matèria objecte de la sol·licitud no és competència de
l’autoritat a la qual s’adreça l’escrit, aquesta ha de comunicar
tal circumstància, en el termini de set dies hàbils, a la persona
sol·licitant, i ha de trametre, en el mateix termini, la sol·licitud
a l’autoritat competent, la qual, una vegada rebuda la
comunicació, ha d’actuar d’acord amb el que disposa l’article
anterior.

Article 99
Convocatòria d’audiència pública ciutadana

1. Cada autoritat competent ha de convocar, com a mínim, dues
audiències públiques a l’any, amb l’objecte de debatre,
almenys, les tres propostes que hagin rebut més suport ciutadà.
En el cas de Formentera, la persona que ostenti, alhora, la
Presidència del consell i la Batllia del municipi podrà decidir
si celebrar, de manera conjunta o separada, amb convocatòria
independent, les audiències públiques relatives a la matèria de
competència insular i les que són matèria de competència
municipal.

2. S’han de comunicar personalment a la persona sol·licitant,
per escrit i, sempre que sigui possible, per via telemàtica, la
convocatòria, el dia, l’hora i el lloc de la realització de
l’audiència.

3. En el cas que correspongui dur a terme una audiència pública
d’una qüestió sobre la qual s’havien rebut diverses propostes,
la comunicació a què fa menció l’apartat anterior s’ha de fer a
tots els proposants i l’audiència pública ciutadana se celebrarà
de manera conjunta, amb totes les propostes coincidents.

4. Al web de l’autoritat convocant s’han de publicar les
convocatòries d’audiència ciutadana amb indicació succinta
dels temes a tractar.

Article 100
Desenvolupament de l’audiència pública ciutadana

1. L’audiència pública s’ha de dur a terme de manera oral i en
una sola jornada. 

2. L’autoritat convocant, després d’haver escoltat els
plantejaments i les peticions de les persones assistents a
l’audiència, ha d’exposar:

a) Si prendrà o no en consideració l’assumpte tractat.

b) En cas que no ho prengui en consideració o que ho
tengui present en un futur, la qüestió quedarà tancada sense més
tràmits.

c) En cas que l’autoritat convocant decideixi prendre-ho en
consideració, en el mateix acte indicarà:

- Els terminis en què l’assumpte serà analitzat.
- Les facultats, les competències i els procediments
existents, per part de l’autoritat, per resoldre les qüestions
plantejades.
- Els compromisos mínims que es poden assumir en aquell
moment per fer front al problema plantejat.

3. Quan la naturalesa de l’assumpte ho permeti, l’autoritat
convocant, si així ho considera oportú, ha d’instrumentar el
necessari per resoldre d’una manera immediata l’assumpte
plantejat. Amb la mateixa finalitat, en la mateixa audiència
pública ciutadana s’ha de designar l’òrgan responsable per
impulsar l’execució de les accions decidides, d’acord amb les
seves atribucions.

Article 101
Actes de les audiències públiques ciutadanes

1. De cada audiència pública s’ha d’estendre una acta, on
constin el desenvolupament de tota la sessió així com les
propostes o els compromisos adoptats per l’autoritat.

2. Aquestes actes s’han de publicar al web institucional en el
termini màxim de set dies.

3. Sempre que es disposi dels mitjans tècnics necessaris, les
sessions s’han d’enregistrar i s’han de publicar al mateix web.

Capítol VI
Dels fòrums de participació ciutadana

Article 102
Definició

1. Els fòrums de participació ciutadana són els espais de
discussió i anàlisi formats, a instància de l’autoritat convocant,
per persones físiques, les quals poden actuar en nom propi o
com a representants d’entitats ciutadanes, amb la funció
d’obtenir opinions, propostes o crítiques en relació amb els
temes que resultin objecte de debat, així com analitzar i avaluar
el resultat d’una actuació pública concreta ja executada o duita
a terme per l’administració convocant.
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2. Els fòrums poden ser oberts a totes les persones i entitats
inscrites en la secció pertinent del Registre de Participació
Ciutadana o estar adreçats, per raó del seu objecte o àmbit
territorial, a un determinat o a uns determinats col·lectius de
persones, també inscrites en la subsecció pertinent del Registre.

Article 103
Objecte i finalitats

Un fòrum ciutadà té per objecte aconseguir, d’una forma
dinàmica:

a) En relació amb una proposta d’iniciativa d’actuació o
política pública, així com de qualsevol altre tema d’interès
públic, deliberar sobre la seva idoneïtat, valorar els efectes que
podria tenir i preveure’n els resultats.

b) En relació amb una política pública concreta que es duu
a terme, fer-ne el seguiment i proposar mesures per millorar-la.

c) En relació amb un problema concret, debatre sobre
aquest i proposar solucions o fórmules per minimitzar-lo.

d) En relació amb una iniciativa pública ja duita a terme,
analitzar i avaluar el resultat, proposant, si s’escau, alternativa
de millora o canvi.

Article 104
Composició

1. Els fòrums de participació ciutadana estan composts per
cinc, set o nou persones, que actuen en nom propi o en
representació d’entitats ciutadanes que formen part del sector
o col·lectiu directament afectats per la iniciativa o política
pública, seleccionades per sorteig per la direcció general
competent en matèria de participació ciutadana.

2. No és necessari ser el representant legal d’una entitat
ciutadana per participar en nom d’aquesta en un fòrum ciutadà.

3. Tant les persones físiques, individualment considerades, com
les entitats ciutadanes, per poder participar en aquests fòrums,
han d’estar inscrites en el Registre Únic de Participació
Ciutadana, secció dels fòrums de participació ciutadana, igual
que les persones que les entitats enviïn al fòrum en
representació seva.

4. L’òrgan convocant, d’ofici o a petició de la majoria dels
membres del fòrum, pot convidar a participar persones expertes
en la matèria perquè aportin els seus coneixements i enriqueixin
el debat. No es requereix que aquestes persones estiguin
inscrites en el Registre Únic de Participació Ciutadana.

5. La convocatòria dels fòrums adreçats a col·lectius específics
ha de determinar amb precisió el col·lectiu o col·lectius cridats
a participar i s’ha de vetllar especialment per l’aplicació dels
principis d’igualtat i no-discriminació, tant en la selecció dels
col·lectius cridats en funció de l’objecte del procés com dins
els mateixos col·lectius.

Article 105
Organització dels fòrums de participació ciutadana

Els fòrums de participació ciutadana s’organitzen de la
manera següent:

a) Tràmits d’inici del procediment.

b) Selecció dels membres del fòrum ciutadà.

c) Convocatòria del fòrum.

d) Aportació de propostes.

e) Deliberació, valoració de les propostes i informe.

Article 106
Tràmits d’inici del procediment

L’autoritat que impulsi la convocatòria d’un fòrum de
participació ciutadana ha de sol·licitar a la direcció general
responsable de gestionar el Registre Únic de Participació
Ciutadana que seleccioni les persones que han de formar part
del fòrum, amb especial indicació dels criteris de selecció.

Article 107
Selecció dels membres del fòrum de participació ciutadana

D’acord amb el principi d’igualtat de gènere, i atenent les
indicacions i criteris expressats per l’autoritat sol·licitant, la
persona titular de la direcció general competent en matèria de
participació ha d’elegir els membres que han d’integrar el
fòrum, en la forma que reglamentàriament es prevegi. 

Article 108
Contingut de la convocatòria

1. La convocatòria del fòrum ciutadà ha d’incloure tota la
informació necessària en relació amb:

a) Les persones i el col·lectiu o col·lectius convidats a
participar-hi.

b) Els objectius del procés, que han d’especificar clarament
quina és l’actuació pública que se sotmet a la consideració
ciutadana, i ha d’estar acompanyada de la documentació
necessària per analitzar-la i valorar-la.

c) Les diverses alternatives que planteja la institució
convocant, si escau.

d) La documentació i la informació necessàries per
poder-se’n formar una opinió.

e) Establir un termini, no inferior a un mes, per fer
aportacions i propostes.

f) Les dates previstes per al desenvolupament del fòrum.

g) Concretar les formes de difusió pública de la
convocatòria.



10592 BOPIB núm. 187 -  22 de març de 2019

h) La indemnització que hagin de percebre els i les
participants en el fòrum, en la forma que s’estableixi en el
decret de convocatòria.

2. La convocatòria i la informació a què fa referència l’apartat
anterior s’han de comunicar, en primer lloc, a les persones i al
col·lectiu o col·lectius convidats a participar-hi, preferentment
per via telemàtica. Simultàniament, s’han de difondre
públicament d’una manera clara i fàcilment intel·ligible i han
de ser també accessibles per mitjà del web institucional
corresponent i, si s’escau, del portal de participació de
l’administració autonòmica, sens perjudici de fer-ne difusió a
través d’altres mitjans. 

Article 109
Aportació de propostes

Qualsevol persona inscrita en el Registre Únic de
Participació Ciutadana pot fer aportacions i propostes a un
fòrum de participació ciutadana, les quals s’han de presentar a
l’autoritat convocant, si és possible, per via telemàtica, si bé és
admès qualsevol mitjà legalment establert. Només és necessària
la identificació de la persona que formula la proposta i si actua
en nom propi o en nom d’una persona jurídica o d’un
col·lectiu.

Article 110
Fase de debat i valoració de les propostes

1. L’administració competent ha de convocar els membres
elegits per formar el fòrum de participació ciutadana perquè, en
el termini que consideri oportú, iniciïn el debat sobre la qüestió,
tenint en compte tota la informació que se’ls hagi posat a
l’abast i tota la que, per compte propi o amb ajuda de tercers,
hagin recopilat. Amb aquesta finalitat, el fòrum podrà sol·licitar
informes o documentació relativa a l’actuació pública que
s’analitzi a l’òrgan que correspongui.

2. Una vegada acabada la fase de debat, els membres del fòrum
han d’emetre un informe en el qual han de descriure el procés
i les seves fases, les han de relacionar i han d’explicar d’una
manera breu cadascuna de les iniciatives i propostes, les
distintes visions i opinions dels membres, s’han de valorar les
propostes i s’han de concretar quines d’aquestes consideren
oportú prendre en consideració i són elegides, així com la
manera com s’hauria de concretar l’actuació de l’administració;
i, en cas de tractar-se d’una actuació pública ja duita a terme,
la conclusió o les conclusions assolides i les alternatives que es
proposen. Respecte de cada decisió, s’ha d’indicar si ha tengut
el suport majoritari o per unanimitat dels membres del fòrum.

3. L’informe, que en cap cas serà vinculant per a l’autoritat
convocant, s’ha de fer públic al web institucional de
l’administració convocant i al portal de participació de
l’administració autonòmica, sens perjudici de la difusió que
se’n pugui fer a través d’altres mitjans.

Capítol VII
Dels pressuposts participatius

Article 111
Definició

Els pressuposts participatius són l’instrument de
participació que, per iniciativa de l’autoritat convocant, permet
a la ciutadania incidir en la distribució d’una part dels
pressuposts de despesa d’una administració.

Article 112
Objecte i finalitat

Els pressuposts participatius tenen per objecte la
presentació o valoració de propostes concretes de despesa,
prioritzant l’assignació de recursos públics, amb la finalitat de
participar en la gestió de la hisenda pública, municipal, insular
o autonòmica.

Article 113
Inici del procés

1. Quan l’autoritat municipal o insular estableixi que una part
del seu pressupost ha de ser decidida a través d’un procés
participatiu, ha de fixar, en relació amb els recursos propis,
quina o quines partides es destinaran a pressuposts participatius
i ha de concretar la quantia i el concepte o la matèria sobre els
quals la ciutadania pot fer propostes i decidir la destinació
d’aquestes partides.

2. El Govern de les Illes Balears ha de destinar a pressuposts
participatius una part dels recursos propis establint la quantia
i el concepte o la matèria sobre els quals la ciutadania pot fer
propostes i decidir la destinació d’aquestes partides per als
pressuposts generals de la comunitat autònoma de l’any
següent.

3. La resolució que determini els apartats anteriors també ha
d’indicar els terminis de cadascuna de les fases que es
relacionen en els articles següents, per tal que sigui possible la
seva incorporació als pressuposts de l’any següent.

Article 114
Informació del procés de pressuposts participatius

1. Totes les conselleries del Govern de les Illes Balears, així
com els ajuntaments i consells que hagin decidit permetre a la
ciutadania participar en l’elaboració dels pressuposts anuals,
han d’informar totes les entitats ciutadanes inscrites en el
Registre Únic de Participació Ciutadana sobre quina o quines
partides es destinaran a pressuposts participatius i han de
concretar la quantia i el concepte o la matèria sobre els quals
poden fer propostes i presentar projectes i els terminis per
presentar-los.

2. En els àmbits insular i municipal, aquestes informacions
s’han de fer públiques als webs institucionals respectius. La
informació de les conselleries s’ha de fer pública a través del
portal de participació del Govern de les Illes Balears.
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Article 115
Presentació i contingut de les propostes o projectes

1. Les propostes o projectes s’han de presentar en tot cas a
través de qualsevol de les persones o entitats ciutadanes
inscrites en el Registre Únic de Participació Ciutadana.

2. Tota proposta o projecte ha de contenir:

a) Una presentació de la proposta o projecte que indiqui la
partida pressupostària a què pertany i que n’expliqui la utilitat
pública i els beneficis que en pot obtenir la ciutadania o que
raoni la necessitat que es dugui a terme l’actuació concreta que
es proposa.

b) La informació de si es pretén que la proposta la dugui a
terme personal de la mateixa administració o si es preveu que
s’hagi de fer una contractació per dur-la a terme.

c) La quantificació de la despesa que pot implicar la
proposta o projecte.

Article 116
Valoració de les propostes o els projectes i publicació

1. Les propostes o els projectes presentats han de ser sotmesos
a un control inicial per part de l’autoritat competent, consistent
a determinar si s’ajusten als requisits de la convocatòria de
pressuposts participatius. Queden automàticament exclosos:

a) Els que no compleixin algun dels requisits referits en
l’article anterior.

b) Si la quantia prevista per a l’execució supera la de la
mateixa convocatòria. 

c) Si ja està previst dins els pressuposts en la part que no
correspon a participació ciutadana.

2. L’autoritat competent ha d’unificar les propostes o els
projectes que siguin essencialment semblants, de manera que
només aparegui un projecte o una proposta per ser votat.

3. Les propostes o els projectes que compleixin els requisits
legalment establerts s’han de publicar al portal de participació
ciutadana de l’autoritat corresponent.

Article 117
Votació dels projectes i les propostes publicats

1. En relació amb els pressuposts participatius en els àmbits
municipal i insular, poden votar els projectes o les propostes
totes les persones físiques empadronades al municipi o a l’illa
i les entitats que estiguin inscrites en el Registre Únic de
Participació Ciutadana i que tinguin fixat el domicili habitual
dins el municipi i l’illa de què es tractin.

2. En relació amb els pressuposts participatius en l’àmbit
autonòmic, poden votar a favor dels projectes o les propostes
totes les persones i entitats inscrites en el Registre Únic de
Participació Ciutadana.

3. L’autoritat competent ha de determinar, en la convocatòria,
si es permet el vot múltiple a favor de més d’un projecte o si
només és possible votar a favor d’un projecte.

Article 118
Publicació dels resultats de la votació

Una vegada tancada la fase de votació ciutadana, l’autoritat
competent ha de fer públics els resultats indicant quin o quins
projectes o propostes han resultat elegits per les persones
participants, i ha de donar les ordres pertinents perquè es
duguin a terme els tràmits necessaris per incorporar-los als
pressuposts anuals, conforme a la normativa pressupostària
pertinent.

Article 119
Capacitació

El Govern de les Illes Balears promourà les accions
pertinents per capacitar les entitats ciutadanes en la seva
participació en els pressuposts públics.

Disposició addicional primera
Règim singular de Formentera

Aquesta norma té en compte les singularitats geogràfiques
i administratives de Formentera, raó per la qual el Consell
Insular de Formentera assumeix totes les competències que
aquesta llei preveu per al municipi i per a Formentera, segons
pertoqui.

Disposició addicional segona
Foment per a la inscripció en el Registre Únic de
Participació Ciutadana

Les administracions públiques de les Illes Balears han de
fomentar, o col·laborar a través d’accions informatives
coordinades, la inscripció en el Registre Únic de Participació
Ciutadana. Per això han d’oferir informació i suport a la
inscripció, assistint en l’ús de mitjans electrònics en els casos
en què sigui necessari. 

Disposició addicional tercera
Plataforma tecnològica de participació ciutadana

El Govern de les Illes Balears ha de disposar d’una
plataforma tecnològica de participació ciutadana al servei del
mateix Govern i de totes les corporacions insulars i municipals
de les illes.

Disposició addicional quarta
Desenvolupament reglamentari

El Govern ha de desenvolupar reglamentàriament:
- L’emissió del vot electrònic i telemàtic posant a disposició
de la ciutadania i altres institucions i corporacions els
mecanismes i instruments necessaris per fer-lo efectiu i
possible.
- El règim d’organització i funcionament del Registre Únic
de Participació Ciutadana.
- El procediment de selecció i formació dels fòrums de
participació ciutadana, així com el funcionament i
l’avaluació.
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Disposició addicional cinquena
Impacte social de la llei

En el termini de dos anys comptadors des de l’entrada en
vigor d’aquesta llei, la conselleria competent en matèria de
participació n’ha d’avaluar l’impacte social i ha de fer pública
aquesta avaluació. També ha de fer una avaluació contínua del
procés i dels resultats, que s’ha de publicar en forma d’informe
amb periodicitat anual, al qual s’ha de donar difusió.

Disposició addicional sisena
Memòria econòmica

La conselleria competent ha de presentar una memòria
econòmica per desplegar aquesta llei en un termini de sis mesos
a comptar des de la seva entrada en vigor.

Disposició addicional setena
Aplicabilitat de la llei

Els preceptes d’aquesta llei, el compliment dels quals
exigeix la realització de despesa amb càrrec als pressuposts de
la comunitat autònoma de les Illes Balears, tenen efectes a
partir de l’entrada en vigor de la llei de pressuposts
corresponent a l’exercici pressupostari immediatament
posterior a la seva entrada en vigor.

Disposició addicional vuitena
Observatori de la Participació Ciutadana de les Illes
Balears

1. El Govern de la comunitat autònoma crearà l'Observatori de
la Participació Ciutadana de les Illes Balears, que tindrà format
electrònic, en el termini màxim d'un any des de l'entrada en
vigor de la present llei.

Els seus objectius són:

a) Visualitzar i posar en valor les actuacions i els
instruments de participació contemplats en la present llei.

b) Aprofundir en el concepte de participació ciutadana a
través de la reflexió, l'anàlisi i la promoció de projectes.

c) Promoure la creació de mecanismes i sistemes
d'avaluació en benefici d'una excel·lència en la gestió.

2. El seu contingut mínim -que haurà d'actualitzar-se
permanentment- serà el següent:

a) La recopilació d'informació sobre tots els referèndums i
processos participatius que es desenvolupin en aplicació de la
llei.

b) La recopilació d'informació legal sobre participació
ciutadana, de naturalesa normativa, jurisprudencial o doctrinal,
d'àmbit estatal, autonòmic o local.

c) Bibliografia sobre participació ciutadana.

d) Directori de pàgines web sobre participació ciutadana.

e) Directori d'audiovisuals sobre participació ciutadana.

f) Recopilació d'altres experiències de democràcia
participativa a l'Estat espanyol o en l'àmbit internacional.

g) Bones pràctiques en matèria de participació.

h) Notícies d'actualitat sobre participació ciutadana,
entrevistes, articles, etc.

Disposició transitòria primera
Suspensió de la participació electrònica i telemàtica

Mentre el Govern de les Illes Balears no dugui a terme el
desenvolupament reglamentari ni hagi creat la plataforma
tecnològica de programari obert que faci possible el sistema de
participació electrònica i telemàtica, la participació ciutadana
a través de consultes ciutadanes només es pot dur a terme a
través del vot presencial tradicional.

Disposició transitòria segona
Accés a les dades del Registre de Població

Mentre no estigui en funcionament el Registre Únic de
Participació, no es podran dur a terme consultes ciutadanes ni,
en conseqüència, consells de participació, per la qual cosa els
consells insulars i el Govern, per a la resta de processos
participatius, podran accedir a les dades del Registre de
Població de les Illes Balears.

Disposició transitòria tercera
Accés a les dades del padró municipal

Mentre no estigui en funcionament el Registre Únic de
Participació, no es podran dur a terme consultes ciutadanes ni,
en conseqüència, consells de participació, per la qual cosa les
corporacions municipals, per a la resta de processos
participatius, podran accedir a les dades del padró municipal.

Disposició derogatòria única

Queda derogat i sense contingut l’article 123 de la Llei
20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les
Illes Balears.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor en els vint dies següents a la
seva publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

A la seu del Parlament, a 6 de març de 2019
La secretària primera
Joana Aina Campomar i Orell
El president
Baltasar Picornell i Lladó
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3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de març de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta escrita  següents.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2131/19, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a contractacions segons mèrit.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

A la Pregunta RGE núm. 8/19, presentada per la diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a places al Baluard varen respondre en data 30 de
gener de 2019, amb el núm. de Registre 1428/19: "Els
processos selectius respecten els principis d'igualtat, mèrit,
capacitat i publicitat corresponents a cada convocatòria".

Si això és així, com és que es va contractar per al Baluard
una persona de manteniment que només complica un dels
requisits que es demanaven en el procés selectiu i que, si
considerem la capacitat i el mèrit, hi havia un dels altres
aspirants que havia estat cap de manteniment del Parc Bit?

Palma, a 12 de març de 2019
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

B)
RGE núm. 2267/19, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a inversions
per a la remodelació de l'abocador de Ca Na Putxa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Ha rebut el Consell d'Eivissa en els últims quinze anys fons
europeus per a la remodelació de l'abocador de Ca Na Putxa?
En cas afirmatiu, quins imports i en quins moments?

Palma, a 15 de març de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

C)
RGE núm. 2268/19, del diputat Salvador Aguilera i

Carrillo, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a fons de
cohesió europea per a la construcció de la planta de triatge
a l'abocador Ca Na Putxa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Hi ha prevista ajuda econòmica del Fons de cohesió
europea per a la construcció de la planta de triatge que se
situarà a l'abocador Ca Na Putxa?

Palma, a 15 de març de 2019
El diputat
Salvador Aguilera i Carrillo

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de març de 2019, ratifica l'admissió per delegació de
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant el Ple 
següents.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2280/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a competitivitat
turística de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com explica la vicepresidenta i consellera d'Innovació,
Recerca i Turisme que les Illes Balears siguin cada dia menys
competitives?

Palma, a 18 de març de 2019
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

B)
RGE núm. 2281/19, de la diputada Marta Maicas i

Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa
a CEIP Sant Carles.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
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Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Per què el projecte d'ampliació del CEIP Sant Carles es fa
sense atendre la proposta educativa/arquitectònica del centre?

Palma, a 18 de març de 2019
La diputada
Marta Maicas i Ortiz

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 20 de març de 2019, admet a tràmit les preguntes amb
solAlicitud de resposta oral davant el Ple  següents.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

C)
RGE núm. 2286/19, de la diputada María Consuelo

Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari Mixt, relativa
a valoració de legislatura.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Com valora els efectes en els ciutadans de les Illes Balears
de l'acció de govern d'aquesta legislatura?

Palma, a 19 de març de 2019
La diputada
María Consuelo Huertas i Calatayud

D)
RGE núm. 2316/19, de la diputada Sílvia Tur i Ribas,

del Grup Parlamentari Mixt, relativa a servei d'atenció a
les drogodependències a l'illa de Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quines feines ha fet el Govern per posar en funcionament
el servei d'atenció a les drogodependències a l'illa de
Formentera?

Palma, a 19 de març de 2019
La diputada
Sílvia Tur i Ribas

E)
RGE núm. 2317/19, del diputat Nel Martí i Llufriu, del

Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a balanç de
l'acció de govern a Menorca durant els anys de la
legislatura dels Acords pel Canvi i dels Acords per
Menorca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quin balanç fa el Govern de les Illes Balears de la seva
acció política a Menorca durant aquests quatre anys de la
legislatura dels Acords pel Canvi i dels Acords per Menorca?

Palma, a 19 de març de 2019
El diputat
Nel Martí i Llufriu

F)
RGE núm. 2319/19, de la diputada Maria Antònia

Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per
les Illes Balears, relativa a deduccions fiscals 0-3 anys.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Considera el Govern adequat que l'increment de la deducció
per maternitat no inclogui totes les famílies, independentment
dels tipus de centres de 0 a 3 anys que hagin escollit?

Palma, a 19 de març de 2019
La diputada
Maria Antònia Sureda i Martí

G)
RGE núm. 2320/19, del diputat Jaume Font i Barceló,

del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les Illes Balears,
relativa a projectes inacabats aquesta legislatura.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quants projectes anunciats pel seu govern haurà deixat
sense fer quan acabi la legislatura?

Palma, a 19 de març de 2019
El diputat
Jaume Font i Barceló
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H)
RGE núm. 2321/19, de la diputada Laura Camargo i

Fernández, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a polítiques turístiques.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Considera la presidenta que les polítiques turístiques
d'aquesta legislatura són acords amb les demandes socials
d'establir límits a l'il·limitat creixement turístic?

Palma, a 20 de març de 2019
La diputada
Laura Camargo i Fernández

I)
RGE núm. 2322/19, del diputat Carlos Saura i León, del

Grup Parlamentari Podem Illes Balears, relativa a grans
hotelers.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Pensa el Govern que els grans hotelers han deixat de tenir
la situació de privilegi, de la qual s'han aprofitat històricament,
en aquesta legislatura?

Palma, a 20 de març de 2019
El diputat
Carlos Saura i León

J)
RGE núm. 2323/19, del diputat Aitor Morrás i

Alzugaray, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a habitatges.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Quants habitatges que no compleixen la seva real funció
social estima el Govern que pot haver-hi a les Illes Balears?

Palma, a 20 de març de 2019
El diputat
Aitor Morrás i Alzugaray

K)
RGE núm. 2326/19, de la diputada Antònia Perelló i

Jorquera, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
de la radiotelevisió pública durant aquesta legislatura.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Com valora la gestió que s'ha fet aquesta legislatura de la
radiotelevisió pública?

Palma, a 20 de març de 2019
La diputada
Antònia Perelló i Jorquera

L)
RGE núm. 2327/19, del diputat Vicent Serra i Ferrer,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
objectius de salut de l'àrea d'Eivissa i Formentera.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Sra. Consellera de Salut, considera que ha complert els
objectius en mat`ria de salut pel que fa a l'àrea de salut
d'Eivissa i Formentera?

Palma, a 20 de març de 2019
El diputat
Vicent Serra i Ferrer

M)
RGE núm. 2328/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels objectius en matèria educativa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Considera el conseller d'Educació i Universitat que en
aquesta legislatura ha complert amb els objectius en matèria
educativa?

Palma, a 20 de març de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos
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N)
RGE núm. 2329/19, del diputat Miquel A. Jerez i Juan,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a política del
Govern en matèria de turisme.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Considera la vicepresidenta del Govern que la seva política
durant aquesta legislatura en matèria de turisme ha estat a
l'alçada dels interessos generals de la societat de les Illes
Balears?

Palma, a 20 de març de 2019
El diputat
Miquel A. Jerez i Juan

O)
RGE núm. 2330/19, del diputat Miquel Vidal i Vidal, del

Grup Parlamentari Popular, relativa a compliment dels
objectius de medi ambient, agricultura i pesca.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Creu el Govern que en aquesta legislatura ha complert amb
els objectius quant a medi ambient, agricultura i pesca?

Palma, a 20 de març de 2019
El diputat
Miquel Vidal i Vidal

P)
RGE núm. 2331/19, de la diputada Margarita Prohens

i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
compliment dels objectius quant al repartiment de la
riquesa.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta
oral davant Ple.

Creu el Govern que ha complert amb els seus objectius
quant a repartiment de la riquesa?

Palma, a 20 de març de 2019
La diputada
Margarita Prohens i Rigo

Q)
RGE núm. 2332/19, del diputat Gabriel Company i

Bauzá, del Grup Parlamentari Popular, relativa a defensa
dels interessos dels ciutadans i les ciutadanes de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula a la presidenta del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Considera la Sra. Presidenta del Govern que ha estat a
l'alçada en la defensa dels interessos de tots els ciutadans i les
ciutadanes de les Illes Balears?

Palma, a 20 de març de 2019
El diputat
Gabriel Company i Bauzá

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

La Mesa de la Comissió de Control parlamentaria sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears del Parlament de les Illes
Balears, en sessió de dia 14 de març de 2019, admet a tràmit
les preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
següents.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2105/19, de la diputada María Montserrat

Seijas i Patiño, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
espais electorals, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Poden detallar els criteris sota els quals donaran espai als
partits per a les eleccions d'àmbit autonòmic?

Palma, a 11 de març de 2019
La diputada
María Montserrat Seijas i Patiño
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B)
RGE núm. 2240/19, del diputat Antoni Reus i Darder,

del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, relativa a
treballadors en situació d'"indefinits no fixos", davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió
de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Vist l'informe realitzat sobre possibilitats d'internalització
i la problemàtica dels anomenats "indefinits no fixos", ha
analitzat l'Ens quants dels 114 treballadors de la plantilla pròpia
es troben actualment en aquesta situació i les possibles
alternatives per regularitzar la situació?

Palma, a 13 de març de 2019
El diputat
Antoni Reus i Darder

C)
RGE núm. 2253/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a gestió
al front de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes
Balears, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quina valoració fa de la seva gestió al front de l'Ens?

Palma, a 14 de març de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

D)
RGE núm. 2254/19, de la diputada Maria Núria Riera

i Martos, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
imparcialitat i objectivitat de la radiotelevisió pública,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Creu que durant aquesta legislatura s'han complert les
exigències d'una radiotelevisió pública imparcial i objectiva?

Palma, a 14 de març de 2019
La diputada
Maria Núria Riera i Martos

E)
RGE núm. 2255/19, de la diputada María José Ribas i

Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a informe
de PwC i canvi de model, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Arran de les conclusions de l'informe de
PricewaterhouseCoopers (PwC), creu que és factible un canvi
de model?

Palma, a 14 de març de 2019
La diputada
María José Ribas i Ribas

F)
RGE núm. 2256/19, del diputat Santiago Tadeo i Florit,

del Grup Parlamentari Popular, relativa a audiències al
voltant del 2,5%, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Què opina del fet que les audiències s'hagin consolidat
entorn al 2,5% durant la seva gestió?

Palma, a 14 de març de 2019
El diputat
Santiago Tadeo i Florit

G)
RGE núm. 2259/19, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a balanç de legislatura, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quin balanç de mandat de legislatura fa el director general?
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Palma, a 14 de març de 2019
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

H)
RGE núm. 2260/19, del diputat Alberto Jarabo i

Vicente, del Grup Parlamentari Podem Illes Balears,
relativa a primes conclusions de l'informe d'internalització,
davant la Comissió de Control parlamentari sobre la
Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quines són les primeres conclusions del director general
respecte de l'informe d'internalització de serveis?

Palma, a 14 de març de 2019
El diputat
Alberto Jarabo i Vicente

I)
RGE núm. 2261/19, del diputat Josep Castells i Baró,

del Grup Parlamentari MÉS per Menorca, relativa a
cobertura dels processos electorals, davant la Comissió de
Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes
Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quins criteris té previst aplicar per a la cobertura dels
processos electorals dels propers mesos?

Palma, a 14 de març de 2019
El diputat
Josep Castells i Baró

J)
RGE núm. 2262/19, de la diputada Sílvia Cano i Juan,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a vaga del 8 de
març a IB3, davant la Comissió de Control parlamentari
sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quins criteris es varen seguir per a l'aplicació dels serveis
mínims de la vaga de 8 de març i quina incidència va tenir a
IB3?

Palma, a 14 de març de 2019
La diputada
Sílvia Cano i Juan

K)
RGE núm. 2263/19, del diputat Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a principals
línies mestres per a la seva funció estratègica com a servei
públic, davant la Comissió de Control parlamentari sobre
la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

Quines considera que han estat (a manera de balanç) les
principals línies mestres en què s'ha basat l'ens que vostè
dirigeix per tal de fer possible la seva funció estratègica en tant
que servei públic de ràdio i televisió de les Illes Balears?

Palma, a 14 de març de 2019
El diputat
Damià Borràs i Barber

L)
RGE núm. 2264/19, del diputat Damià Borràs i Barber,

del Grup Parlamentari Socialista, relativa a desafiaments
de futur de l'EPRTVIB, davant la Comissió de Control
parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears.

D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al director general de l'EPRTVIB la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió de Control parlamentari sobre la Radiotelevisió de les
Illes Balears.

A partir de l'experiència i de l'evolució impulsada per vostè
del model de la ràdio i televisió públiques de les Illes Balears,
quins creu que (en la seva funció estratègica de servi públic)
són els desafiaments de futur de l'ens que vostè dirigeix?

Palma, a 14 de març de 2019
El diputat
Damià Borràs i Barber
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3.13. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT PLE

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de
dia 13 de març de 2019, admet a tràmit les proposicions no de
llei següents, a tramitar davant el Ple de la cambra.

Palma, a 13 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

A)
RGE núm. 2106/19, dels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca i MÉS
per Menorca, relativa a dia 8 de març, el temps de les
dones, avançar sense recular (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, els Grups
Parlamentaris Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per
Mallorca i MÉS per Menorca  presenten la proposició no de
llei següent perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment
d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Donades les
mobilitzacions massives del passat 8 de març, és
imprescindible que el Parlament de les Illes Balears es
pronunciï sobre la lluita que es du als carrers de tot el territori
nacional.

En el Dia Internacional de les Dones, 8 de març, el
Parlament de les Illes Balears aposta fermament per la defensa
dels drets, la llibertat i la seguretat de les dones. Sabem que les
polítiques públiques d'igualtat són l'instrument per millorar, no
només les vides de les dones sinó de tota la ciutadania. Perquè
quan avancen les dones, avança la societat i la democràcia.

El Parlament està compromès amb el canvi social que
impulsa el feminisme. No podrà haver-hi veritable
transformació si no es compta de manera essencial amb les
dones, amb la seva participació i contribució.

El 8 de març de 2018 va suposar una fita històrica al nostre
país. Les dones, acompanyades de molts homes, van alçar la
seva veu contra el masclisme imperant. Van demostrar la seva
força, sense possibilitat de tornar enrere.

Són moltes les polítiques impulsades des del Parlament de
les Illes Balears aquests anys com l’aprovació de la Llei
11/2016, de 28 de juliol, d’igualtat de dones i homes, que
situen la igualtat com un assumpte transversal en l'agenda
política. Ens reafirmam a defensar i reforçar els avanços
aconseguits, enfront d'aquells posicionaments polítics que
pretenen eliminar-los. I ens reafirma en la necessitat de
continuar desenvolupant polítiques feministes des de totes les
institucions, perquè, malauradament, les dones són
discriminades en tots els àmbits.

L’avanç vers la igualtat real sols és possible amb la
conscienciació de tota la societat, començant per la infància i

per la joventut, per això valoram l’impuls a la coeducació tal i
com recull la Llei d’igualtat.

D’entre tots aquests àmbits, és en el laboral on es produeix
una de les majors desigualtats cap a les dones. Sense
independència econòmica no hi ha llibertat possible. Per lluitar
contra l'escletxa salarial, la precarietat i la discriminació en
l'accés a l'ocupació i la promoció professional cal aprovar una
llei d'igualtat laboral que contribuirà a eradicar-les.

En la desigualtat entre sexes trobam l'arrel de la violència
de gènere que al nostre país ha acabat amb la vida de 984 dones
des de 2003, quan es comencen a comptabilitzar els assassinats
masclistes. Per acabar amb ella són necessaris instruments
específics, com la Llei de violència de gènere, que va ser
pionera a Europa. Intentar confondre-la amb la domèstica és
retornar-la a l'espai privat, invisibilitzant el seu caràcter
masclista, en lloc de considerar la protecció de les dones i els
seus fills i filles un assumpte de tota la societat.

La violència de gènere és el principal problema social. Per
això, la posada en marxa del Pacte Reacció contra les
Violències Masclistes i el Pla Estratègic del Govern ha estat
una prioritat. El Reial decret llei de mesures urgents, aprovat el
passat 3 d'agost, que inclou importants millores respecte de la
situació de les víctimes i els seus fills i filles, ha suposat una
passa més a favor del dret de les dones i els seus infants.

Les dones sofreixen altres violències pel fet de ser dones,
com la sexual, la tipificació de la qual en la normativa
espanyola està revisant el Ministeri de Justícia, amb l'objectiu
d'establir sense ambigüitats que “Si una dona no diu sí, tota la
resta és no”. Els canvis normatius han d’anar acompanyats de
formació en perspectiva de gènere dels operadors jurídics.

L'explotació sexual també és violència masclista, tal i com
vàrem recollir a la nostra llei d’igualtat.

Les xifres són terribles, per això posam en valor el Pla
autonòmic contra l’explotació sexual impulsat des del
Parlament així com les mesures necessàries per evitar els
anuncis de prostitució als mitjans.

Les dones han de triar la seva maternitat lliurement, per
això no permetrem retrocessos legislatius.

Rebutjam qualsevol pràctica que menystingui els drets de
les dones, especialment de les més vulnerables, i mercantilitzi
els seus cossos i les seves funcions reproductives.

Avançar cap a la igualtat és una responsabilitat que ens
interpel·la individualment i com a societat.

I que també obliga a totes les Administracions.

Per tot això, els grups sotasignants presenten la següent 

Proposició no de llei

1. El Parlament de les Illes Balears commemora el Dia de les
Dones com una jornada reivindicativa, perquè si les dones
aturen s’atura el món.
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2. El Parlament de les Illes Balears reconeix el moviment de
dones i feminista per l’avanç en la igualtat plena i efectiva de
les dones.

3. El Parlament de les Illes Balears reafirma el seu compromís
envers els drets de les dones, comprometent-nos a treballar per
l'avanç de la societat cap a la igualtat de gènere, rebutjant
qualsevol reculada en drets i llibertats per a les dones.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d’Espanya
a abordar els canvis legislatius necessaris per continuar
impulsant l’agenda feminista.

Palma, a 11 de març de 2019
La diputada
Sílvia Cano i Juan
Els portaveus
Andreu Alcover i Ordinas
Alberto Jarabo i Vicente
Josep Ferrà i Terrasa
Nel Martí i Llufriu

B)
RGE núm. 2231/19, del Grup Parlamentari Popular,

relativa a acord per promoure la llei de la reserva de la
biosfera de Menorca (procediment d'urgència).

D'acord amb el que preveuen els articles 172 i següents del
Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Popular  presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant Ple pel procediment d'urgència.

Motivació del procediment d'urgència: Amb la finalitat que les
mesures previstes es puguin aplicar el més aviat possible i que
Menorca se'n pugui beneficiar, es fa necessari i urgent que el
Ple de la cambra adopti un acord al respecte.

El passat 7 d'octubre de 2018 es van complir vint-i-cinc
anys de la declaració de Menorca com a Reserva de la Biosfera
per part de la UNESCO.

Amb el programa MaB “Persona i Biosfera” es pretén crear
un instrument per formular criteris i exemplificar un nou model
de relació de l'ésser humà amb la naturalesa. Ser Reserva de la
Biosfera suposa crear espais singulars, que han de ser àrees de
referència on es porti a la pràctica una nova manera de relació
de l'home amb la naturalesa.

La regulació, la caracterització i la potenciació de la
Reserva es basa en el fet que constitueix un model de gestió
integrada, participativa i sostenible del patrimoni i dels
recursos naturals, amb els objectius bàsics de conjugar la
preservació de la biodiversitat biològica i dels ecosistemes,
amb el desenvolupament ambientalment sostenible que
produeixi la millora del benestar de la població, potenciant la
participació pública, la recerca, l'educació en la integració entre
el desenvolupament i el medi ambient; i la formació de noves
formes de millorar aquesta integració.

L'objectiu és aconseguir el benestar de les persones, fent
compatible l'activitat humana (indústria, comerç, pesca,
agricultura, turisme, etc.) amb el manteniment dels recursos
naturals. La sostenibilitat ha de basar-se a millorar el medi

ambient, el benestar social, el turisme, l'economia i la cultura;
i per a això es necessiten recursos.

Amb independència que, tal com estableix l'article 70.c) de
la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de
la biodiversitat, en la seva redacció donada per la Llei 33/2015,
de 21 de setembre, disposa que les reserves de la biosfera, per
a la seva integració i manteniment com a tals, han de comptar
amb un òrgan de gestió responsable del desenvolupament de les
seves estratègies, línies d'acció i programes, i un altre de
participació pública en el qual estiguin representats tots els
actors socials de la reserva; i amb aquesta finalitat va ser creada
l'Agència Menorca Reserva de la Biosfera, dependent del
Consell Insular.

Després de vint-i-cinc anys de Reserva de la Biosfera de
Menorca, es fa necessari dotar d'un marc normatiu estable amb
rang de llei, que doni cobertura administrativa a aquests
objectius, però que també garanteixi la dotació de recursos
suficients per a les inversions públiques i els incentius a
l'activitat privada, que garanteixi la singularitat que aquesta
declaració suposa per a l'illa de Menorca a la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Popular
presenta la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu acord per
promoure, a la major brevetat possible, i amb els informes
previs que resultin necessaris, la redacció d'una llei de la
Reserva de la Biosfera de Menorca, en la qual es garanteixi la
dotació de recursos econòmics suficients per a l'execució
d'inversions públiques i incentius a l'activitat privada, amb la
finalitat de complir els objectius de la declaració de Menorca
Reserva de la Biosfera.

Palma, a 13 de març de 2019
La diputada
Misericòrdia Sugrañes i Barenys
El portaveu
Gabriel Company i Bauzá

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A les Preguntes RGE núm. 13328/17 a 13394/17 i
13396/17 a 13406/17, del diputat Xico Tarrés i Marí, del
Grup Parlamentari Socialista, relatives a centres educatius
d’educació secundària obligatòria, d’educació primària,
d’educació infantil 1r i 2n cicles.

La resposta es troba adjunta en el document de resposta
11010/2017-11028/2017 i 11030/2017-11067/2017.

Palma, 6 de març de 2019
El conseller d’Educació i Universitat
Martí Xavier March Cerdà

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-114.pdf#page=73
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-114.pdf#page=73
http://xip.parlamentib.es/frge-201803989-2
http://xip.parlamentib.es/frge-201803989-2
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Ordre de Publicació
B)

A la Pregunta RGE núm. 17044/17, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a Son
Ferriol, 3.

El Centre de Salut de Son Ferriol actualment ha quedat petit
per a les necessitats assistencials de la població atesa, per
aquest motiu des de la Conselleria de Salut hem previst la
construcció d’un nou centre de Salut a Son Ferriol. Les obres
podran començar l’estiu de 2020. El nou Centre de Salut
disposarà de 30 consultes i doblarà l’espai que té l’actual centre
sanitari. La nova edificació suposarà una notable millora de les
instal·lacions que han quedat petites i obsoletes. El passat 27 de
febrer es va presentar el projecte guanyador de la licitació del
concurs d’idees.

El projecte dels estudis d’arquitectura Munarq i Laboqueria
va ser el guanyador d’entre les vint-i-vuit propostes
presentades. El jurat va valorar principalment l’adequació de la
proposta als criteris d’implantació (accessos, aparcament, etc.),
la qualitat arquitectònica de l’edificació (espais exteriors i
interiors), la resolució i l’adequació al pla funcional aportat i la
racionalitat constructiva, econòmics i ambiental. La inversió
prevista per a la construcció del nou centre de salut és d’uns
3.680.318€.

El nou centre tendrà una superfície construïda de 2.300 m2,
és a dir, més del doble que l’actual, de 915 m2. Malgrat
l’augment de dimensions, es podrà utilitzar el mateix solar,
propietat de l’Ajuntament, ja que el nou edifici constarà de
dues plantes, mentre que l’actual només en té una.

Disposarà d’un espai per a consultes de 900 m2  amb 12
consultes de medicina de família, 12 d’infermeria, 3 de
pediatria, 2 d’infermeria pediàtrica i una consulta polivalent.
També hi haurà un servei de rehabilitació amb fisioterapeuta,
sala de cures i de cirurgia menor.

L’antiguitat del centre actual –construït l’any 1984- i el
ràpid increment de població a la zona fan imprescindible el
centre nou per atendre les necessitats dels seus residents.
Actualment, el Centre de Salut Son Ferriol atén una població de
14.523 persones, 2.275 de les quals són menors de 14 anys.

L’any 2018, els professionals del Centre de Salut Son
Ferriol varen atendre un total de 59.067 consultes de medicina
de família, 45.951 d’infermeria i 9.606 de pediatria. Del total
d’aquestes 114.624 consultes, 2.169 varen ser visites
domiciliàries.

La construcció d’aquest centre nou forma part del pla
d’infraestructures d’atenció primària que va posar en marxa el
Servei de Salut per millorar i renovar els centres de salut i les
unitats bàsiques, amb una inversió prevista de 42 milions
d’euros. Aquest pla s’emmarca dins d’una estratègia global per
potenciar l’atenció primària, porta d’entrada al sistema sanitari.

Palma, 11 de març de 2019
La consellera de salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 8134/18, de la diputada María
Consuelo Huertas i Calatayud, del Grup Parlamentari
Mixt, relativa a inspecció del Servei de Ramaderia.

La següent taula indica el codi del lloc de feina, grup cos i
complement de destí de les diferents places que duen a terme
activitats d’inspecció al Servei de Ramaderia.

Lloc Proporció
càrrega
feina
inspecció
(aprox.)

Lloc feina
RLT

Grup Cos CD

Cap negociat II 10% F01110423 A1 2524 23

Cap negociat III 50% F01110422 A1 2524 23

Lloc base tècnic
superior

10% F01670066 A1 2524 21

Lloc base tècnic
superior

10% F01670066 A1 2524 21

Lloc base tècnic
superior

50% F01670297 A1 2524 21

Lloc base tècnic
superior

50% F01670047 A1 2524 21

Palma, 5 de març de 2019
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
D)

A la Pregunta RGE núm. 8276/18, de la diputada Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Dades de gestió de l'Ibavi.

En relació amb la primera petició, les dades disponibles
sobre ocupacions il·legals a data d’avui són les següents:

Eivissa
Eivissa 2
Sant Antoni 1

Mallorca
Capdepera 1
Inca 5
Lloseta 1
Palma 53
Sa Pobla 4

Menorca
Ciutadella 1

No es disposa de la dada sobre les llogaters que es neguen
a pagar la renda, ja que en principi els llogaters no es neguen a
pagar la renda de manera formal, sinó que directament deixen
d’abonar-la. La dada de la que sí es disposa és la referent al
nombre d’adjudicataris que tenen rebuts pendents i l’import
total del seu deute a data 31 de desembre de 2018:

- Entre 1 i 5 rebuts pendents: 429
- Entre 5 i 10 rebuts pendents: 98

http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-124.pdf#page=115
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-155.pdf#page=128
http://web.parlamentib.es/repositori/PUBLICACIONS/9/bopibs/bopib-09-155.pdf#page=139
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- Entre 10 i 20 rebuts pendents: 98
- Més de 20 rebuts pendents: 278
- Total: 903

Palma, 14 de febrer de 2019
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 8285/18, de la diputada Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
llista d'espera de l'Ibavi.

Es detalla a continuació un llistat dels inscrits a les llistes
d’espera a les illes de Mallorca i de Menorca, desglossats per
municipis. Cal recordar que aquest desglossament per
municipis pot fer que una mateixa sol·licitud aparegui repetida,
doncs en inscriure’s, el sol·licitant pot optar a més d’un
municipi i, per tant, la seva sol·licitud es veurà reflectida a tants
municipis com hagi sol·licitat. A l’illa d’Eivissa no hi ha cap
llistat publicat perquè no hi ha cap procediment d’adjudicació.
Quan es lliuren els habitatges de les promocions que estan ara
en marxa es tornaran a confegir llistes.

Mallorca. Municipis sol·licitants admesos
Santa Margalida 53, Santa Margalida (Adpts) 0, Alcúdia
96, Alcúdia (Adpts) 1, Andratx 31, Andratx (Adpts) 1,
Campanet 3, Campanet (Adpts) 0, Lloseta 107, Lloseta
(Adpts) 3, Inca 379, Inca (Adpts) 8, Manacor 91, Manacor
(Adpts) 1, Fornalutx 20, Fornalutx (Adpts) 1, Sóller 27,
Sóller (Adpts) 1, Campos 59, Campos (Adpts) 1, Sineu 12,
Sineu (Adpts) 0, Artà 9, Artà (Adpts) 1, Petra 11, Petra
(Adpts) 0, Muro 15, Muro (Adpts) 0, Deià 7, Deià (Adpts)
0, Capdepera 122, Capdepera (Adpts) 2, Marratxí 199,
Marratxí (Adpts) 2, Pollença 60, Pollença (Adpts) 0, Sa
Pobla 122, Sa Pobla (Adpts) 1, Palma 2.421, Palma (Adpts)
47. Total 3.914.

Menorca. Municipis sol·licitants admesos
Alaior 56, Es Castell 101, Es Castell (Adpts) 2, Ciutadella
77, Ciutadella (Adpts) 2, Ferreries 22,  Maó 231, Maó
(Adpts) 3, Es Mercadal 30. Total 524

Palma, 14 de febrer de 2019
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Informació complementària per a una major interpretació de
les dades. A la resposta que es va registrar, s’aportava un llistat
dels inscrits a la llista d’espera de l’IBAVI, aportant informació
sobre el nombre de sol·licituds. S’informava ja llavors que els
sol·licitants podien inscriure’s a més d’un municipi i, per tant,
podia haver-hi duplicitats.

A continuació s’ofereixen les dades de persones sol·licitants
per illes sense duplicitats, de tal manera que es comptabilitza
el nombre de persones que han demanat un habitatge a
l’IBAVI, encara que ho hagin fet a diversos municipis.

Mallorca  3.129
Menorca  441

Palma, 14 de febrer de 2019
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Ordre de Publicació
F)

A les Preguntes RGE núm. 9366/18 a 9414/18, de la
diputada María Tania Marí i Marí, del Grup Parlamentari
Popular, relativa a quilòmetres de torrents netejats a les
Illes Balears.

Entre els mesos de gener i agost de 2018 s’han netejat 83
km de torrents a totes les Illes Balears, a banda d’obres com
poden ser la reconstrucció de murs, als punts amb major risc
per a les persones segons criteris tècnics seguint els plecs de
licitació que es poden trobar en aquest enllaç:
http://plataformadecontractacio.caib.es/Licitacion.jsp?id=465
57

A l’illa d’Eivissa, entre els mesos de gener i agost de 2018,
s’han netejat 15 km de torrents, a banda d’altres tasques com
reconstrucció de murs.

A l’illa de Mallorca, entre els mesos de gener i agost de
2018, s’han netejat 63 km de torrents, a banda d’altres tasques
com reconstrucció de murs.

A l’illa de Menorca, entre els mesos de gener i agost de
2018, s’han netejat 5 km de torrents, a banda d’altres tasques
com reconstrucció de murs.

Palma, 22 de febrer de 2019
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal i Matas

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 10478/18, de la diputada Olga
Ballester i Nebot, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
gestió de l'Ibavi de la promoció Aquam al Camí Vell de
Sant Mateu, Puig d'En Valls, Santa Eulàlia.

I. La Comissió Executiva de l’IBAVI no ha signat cap conveni
de col·laboració amb altres entitats ni públiques ni privades per
cedir-los part de l’oferta d’habitatges de la promoció Aquam de
Puig de’n Valls.

II. Existeix una llista de demandants d’adquisició d’habitatges
disponible a tot Balears. Una mateixa persona pot demanar
inscriure’s a tres municipis diferents.

III. La qualificació provisional no es decideix per Comissió
Executiva de l’IBAVI, sinó que ho fa la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge, en base a sí es compleixen o no els
requisits d’HPO.

IV. Cap.

V. Sí.

VI. L’IBAVI no disposa cap llistat aportat per l’Ajuntament de
Santa Eulària des Riu.
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VII. No existeix cap Comissió Avaluadora de les sol·licituds.
L’avaluació la fa un tècnic.

VIII. Els que s’especifiquen a la Llei d’habitatge.

IX. Es desconeix a quina llista definitiva d’inscrits es fa
referència a la pregunta.

Palma, 14 de febrer de 2019
El conseller de Territori, Energia i Mobilitat
Marc Isaac Pons Pons

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 13614/18, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a centre de salut
Cala Rajada.

Les obres ja han començat. L’acta de replanteig es va signar
el dia 7 de maig de 2018.

Palma, 23 de gener de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 13615/18, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a centre de salut
Cala Rajada, 2.

D’acord amb el plec de condicions i amb l’oferta presentada
per l’adjudicatari el termini de duració de l’obra és de 9 mesos.

Palma, 23 de gener de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 13616/18, de la diputada
Maria Antònia Sureda i Martí, del Grup Parlamentari El
Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a centre de salut
Cala Rajada, 3.

El contracte no admet pròrroga, per tant el contractista s’ha
d’ajustar al termini establert, que és de 9 mesos des de la
signatura de l’acta el 7 de maig de 2018.

Palma, 23 de gener de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 14753/18, del diputat Xavier
Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
viatge de la vicepresidenta balear a presons de Catalunya.

Cap. 

A cap. 

El desplaçament ho ha anat a càrrec de la comunitat
autònoma.

La tasca dels membres de qualsevol govern no té horari
laboral. La disponibilitat és pràcticament absoluta.

Palma, 23 de gener de 2019
La vicepresidenta i consellera d’Innovació, Recerca i

Turisme
Isabel Busquets i Hidalgo

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 14766/18, del diputat Xavier
Pericay i Hosta, del Grup Parlamentari Mixt, relativa a
Canal Bon dia TV.

1. Respecte de la finalitat de la creació del Canal Digital Bon
Dia TV:

L’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears (en
endavant l’EPRTVIB) té encomanat l’exercici de la funció de
servei públic de radiotelevisió de les Illes Balears.

La Llei 15/2010 de l’EPRTVIB estableix, entre les finalitats
de l’Ens, la promoció del coneixement i la difusió de la llengua
catalana i la cultura pròpia de les Illes Balears, així com
l’intercanvi cultural i la cooperació amb les comunitats que
tenen vincles lingüístics i culturals amb les nostres illes.

En el mateix sentit, la Llei 5/2013 Audiovisual de les Illes
Balears estableix que els usuaris tenen dret que la comunicació
audiovisual inclogui una programació en obert que reflecteixi
la diversitat cultural i lingüística de les Illes Balears, establint
que l’activitat de servei públic de comunicació audiovisual
s’inspirarà en el principi de la promoció i la difusió de la
cultura i les llengües oficials de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, així com la defensa de la seva identitat. L’article
27.6 de l’esmentada Llei permet a l’EPRTVIB establir acords
amb altres prestadors del servei públic de comunicació
audiovisual per a la producció, l’edició i l’emissió conjuntes de
continguts, l’adquisició de drets sobre continguts o en altres
àmbits, per a la millora de l’eficiència de la seva activitat.

En el mateix sentit, la Llei 7/2010 General de la
Comunicació Audiovisual disposa que els prestadors del servei
públic de comunicació audiovisual d’àmbit autonòmic podran
establir acords entre si per a la producció o edició conjunta de
continguts, l’adquisició de drets sobre continguts o en d’altres
àmbits, amb la finalitat de millorar l’eficiència de llurs
activitats.

A l’empara d’aquestes disposicions legals, la CCMA i
l’EPRTVIB han subscrit un conveni de col·laboració per la
difusió i emissió conjunta de continguts mitjançant un portal
d’internet que permet que els continguts audiovisuals d’IB3 TV
es posin a disposició de la ciutadania en general, de manera
lliure, oberta i accessible, reforçant d’aquesta manera la missió
de servei públic. Endemés, aquest nou canal digital permet
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donar una major difusió als continguts i les produccions pròpies
de les Illes Balears, més enllà dels límits territorials de la nostra
comunitat.

2. Respecte de la segona pregunta, que va dirigida al Govern,
resultaria convenient que fos formulada directament al Govern
i no a l’EPRTVIB.

En qualsevol cas, des de l’EPRTVIB es considera que el
canal digital Bon Dia TV, en tant en quan permet l’intercanvi
cultural i de continguts amb un altre mitjà de comunicació
audiovisual públic de llengua catalana sense generar cap
sobrecost, al nodrir-se de recursos existents, és completament
positiu per a la promoció i difusió dels continguts audiovisuals
propis de les Illes Balears, al donar més visibilitat i projecció
(i per tant, més oportunitats professionals) a la indústria del
sector audiovisual de la nostra comunitat.

Santa Ponça, 24 de gener de 2019
El director general de l’EPRTIB
Andreu Manresa Monserrat

Ordre de Publicació
M)

A la Pregunta RGE núm. 275/19, del diputat Josep
Melià i Ques, del Grup Parlamentari El Pi-Proposta per les
Illes Balears, relativa a procediment d'avaluació ambiental.

En l’expedient de la CMAIB núm. 8295/18 relatiu al
projecte de nova subestació “Rafal” 220/66 Kv i línia
d’alimentació 220 Kv, a Palma, obren els següents informes del
Consell de Mallorca, que s’adjunten:

- Informe del cap de servei de Medi Ambient de 23
d’abril de 2010.
- Informe del director insular de Carreteres de 8 de
novembre de 2010.

En l’expedient de la CMAIB núm. 21205/13 relatiu al
projecte de línia aèria-subterrània a 220 Kv, subestació Son
Moix, a Palma, obren els següents informes del Consell de
Mallorca, que s’adjunten:

- Informe del Departament d’Urbanisme i Territori de 25
de juliol de 2013.
- Informe de la Direcció Insular de Carreteres de 3 de
març de 2014.
- Informe de la Direcció Insular de Carreteres d’1 de
juliol de 2015.

Els informes esmentats els podeu consultar en aquest enllaç.

Palma, 5 de març de 2019
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca
Vicenç Vidal Matas

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 516/19, del diputat Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a per què encara no funciona amb l'avioneta titular
el servei de transport aeri urgent entre Menorca i Son
Espases.

En aquest moment l’avió titular s’està pintant i carrossant
amb les noves millores que des del 061 s’han sol·licitat. A més,
el personal que ha passat a la nova empresa ha de fer una
formació de 10 setmanes. Des de la Gerència del 061, s’està
treballant perquè s’incorpori un avió B200 amb una antiguitat
inferior a 10 anys, amb un fuselatge pràcticament idèntic al de
l’avió titular.

Palma, 5 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
O)

A la Pregunta RGE núm. 517/19, del diputat Nel Martí
i Llufriu, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relativa a per què l'avioneta de substitució que opera en
aquests moments entre Menorca i Mallorca no pot fer els
trasllats de tots els pacients.

El trasllat de pacients es pot fer amb l’avió reactor que
actualment presta el servei, però per a facilitar l’entrada a
l’habitacle de pacients amb característiques especials, s’utilitza
l’avió de Palma, amb millor accessibilitat per aquest tipus de
pacients.

A fi que tots els vols de Menorca es facin amb avió propi,
la Gerència del 061 ha sol·licitat a l’empresa adjudicatària la
substitució de l’avió reactor per un avió B200 idèntic al que
s’utilitza a Mallorca, d’antiguitat inferior a 10 anys.

Palma, 5 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
P)

A la Pregunta RGE núm. 615/19, de la diputada Sandra
Fernández i Herranz, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a persones tutelades a través de la Fundació
d'Atenció i Suport a la dependència i Promoció de
l'Autonomia Personal.

Document annex amb informe dels casos gestionats pel
servei de tutela, de la Fundació d’Atenció i Suport a la
Dependència i de Promoció de l’Autonomia Personal.

La previsió és arribar a 800 casos aproximadament, de
manera progressiva.

Palma, 22 de febrer de 2019
La consellera de Serveis Socials i Cooperació
Fina Santiago Rodríguez
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Ordre de Publicació
Q)

A les Preguntes RGE núm. 666, 667 i 673/19, del diputat
Josep Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per
Menorca, relatives a temps d'espera d'arribada de 061 els
anys 2018, 2017 i 2016.

Temps d’espera arribada 2018 
SVA – 18,9 minuts
SVB – 31,8 minuts

Temps d’espera arribada 2017
SVA – 19,2 minuts
SVB – 29,6 minuts

Temps d’espera arribada 2016
SVA – 19 minuts
SVB – 27,6 minuts

SVA: Suport Vital Avançat.
SVB: Suport Vital Bàsic.

Palma, 5 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
R)

A la Pregunta RGE núm. 668/19, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relatives a vehicles d'emergències 061 a Menorca, gener
2019.

Recurs Base Cobertura

1 avió Aeroport de Maó 24 h/365 d

1 SVA Hospital Mateu Orfila 24 h/365 d

1 SVA Ciutadella 24 h/365 d

1 SVB Hospital Mateu Orfila 24 h/365 d

1 SVB Ciutadella 24 h/365 d

1 SVB PAC Es Banyer 24 h/365 d

SVA: Suport Vital Avançat (Tècnic, Metge, Infermer)
SVB: Suport Vital Bàsic ( 2 tècnics)

Palma, 5 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
S)

A la Pregunta RGE núm. 669/19, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relatives a protocol d'atenció de cridades al 061.

No es deriven cridades a altres comunitats. Per tant, no
existeix aquest protocol.

Palma, 5 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
T)

A la Pregunta RGE núm. 670/19, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relatives a cridades al 061 derivades a atenció telefònica
fora de la CAIB, 2018.

Des de l’atenció telefònica 061 no es deriven cridades a
centres ubicats fora de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Palma, 5 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
U)

A la Pregunta RGE núm. 671/19, del diputat Josep
Castells i Baró, del Grup Parlamentari MÉS per Menorca,
relatives a cridades al 061 durant 2018.

616.387.

Palma, 5 de març de 2019
La consellera de Salut
Patricia Gómez Picard

Ordre de Publicació
V)

A les Preguntes RGE núm. 993 a 1025/19, del diputat
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari 
Socialista, relatives a pagaments pendents a diversos
ajuntaments de les Illes Balears a 1 de febrer de 2019.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en aquest enllaç.

Ordre de Publicació
W)

A les Preguntes RGE núm. 1026 a 1029/19, del diputat
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari 
Socialista, relatives a pagaments pendents als consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a 1 de
febrer de 2019.

Pagaments pendents als consells insulars a 1 de febrer de 2019

Consell Insular d’Eivissa     656.132,22
Consell Insular de Formentera   1.303.429,34
Consell Insular de Mallorca 13.178.411,69
Consell Insular de Menorca   1.010.553,01

Palma, 18 de febrer de 2019
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí
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Ordre de Publicació
X)

A les Preguntes RGE núm. 1030 a 1096/19, del diputat
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari 
Socialista, relatives a deute del Govern amb els
ajuntaments de les Illes Balears a 1 de febrer de 2019.

Ateses les característiques de la resposta, la podeu consultar
en els enllaços següents: 1030-1063 i 1064-1096.

Ordre de Publicació
Y)

A les Preguntes RGE núm. 1097 a 1100/19, del diputat
Andreu Alcover i Ordinas, del Grup Parlamentari 
Socialista, relatives a deute del Govern amb els consells
insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera a 1 de
febrer de 2019.

Deute del Govern de les Illes Balears amb els consells insulars
a 1 de febrer de 2019

Consell Insular d’Eivissa     656.132,22
Consell Insular de Formentera   1.303.429,34
Consell Insular de Mallorca 13.178.411,69
Consell Insular de Menorca   1.010.553,01

Palma, 18 de febrer de 2019
La consellera d’Hisenda i Administracions Públiques
Catalina Cladera i Crespí

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Substitució de les preguntes amb sol·licitud de resposta

oral davant el Ple RGE núm. 2211/19 i 2207/19. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2019, es dóna per assabentada de la substitució
de les preguntes esmentades, presentades pel diputat Miquel A.
Jerez i Juan, del Grup Parlamentari Popular, i per la diputada
Marta Macias i Ortiz, del Grup Parlamentari Podem Illes
Balears, relatives a objectius quant al lloguer turístic i a ajuda
a la dependència, incloses a l'ordre del dia de la sessió plenària
de dia 19 de març de 2019, per les preguntes RGE núm.
2280/19 i 2281/19, relatives a competitivitat turística de les
Illes Balears i a  CEIP Sant Carles, respectivament.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
No-admissió de la Proposició de llei d'iniciativa

legislativa popular d'harmonització de processos selectius
d'estabilització d'ocupació temporal a les administracions
públiques de les Illes Balears (RGE núm. 1852/19). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2019, una vegada examinats els requisits formals
i d'admissibilitat de la iniciativa esmentada, n'acorda la no-
admissió per contenir preceptes contraris a la legislació bàsica
estatal, d'acord amb els articles 4 i 5.2 de la Llei 4/1991, de 13
de març, reguladora de la iniciativa legislativa popular a les
Illes Balears.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

C)
Admissió de l'escrit RGE núm. 2252/19, del Grup

Parlamentari MÉS per Menorca, de sol·licitud de dictamen
del Consell Consultiu respecte de la Proposició de llei de
l'estatut especial de capitalitat de la ciutat d'Eivissa (RGE
núm. 14764/18). 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
20 de març de 2019, admet a tràmit l'escrit esmentat, i, d'acord
amb el previst a la Resolució de Presidència reguladora de les
sol·licituds de dictamen al Consell Consultiu de les Illes
Balears en relació amb les iniciatives legislatives, acorda
d'incloure'l a l'ordre el dia d'una propera sessió plenària,
necessàriament abans del debat i la votació del dictamen de la
proposició de llei de què es tracta.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó
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4. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Declaracions de béns patrimonials i activitats que

proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics
dels diputats i les diputades.

En compliment de l'article 21.2bis del Reglament del
Parlament de les Illes Balears i un cop rebuda la conformitat de
la Mesa de la cambra, en sessió de dia 20 de març de 2019, es
procedeix a la publicació de la declaració de béns patrimonials
i activitats que proporcionin o puguin proporcionar ingressos
econòmics dels diputats i les diputades, corresponent  a la
diputada María Asunción Pons i Fullana, a la qual podeu
accedir a través d'aquest enllaç.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

Ordre de Publicació

B)
Canvis a la Diputació Permanent del Parlament de les

Illes Balears per part del Grup Parlamentari Popular.

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
29 de març de 2019, admet a tràmit l'escrit RGE núm. 2270/19,
del Grup Parlamentari Popular, i resta assabentada dels canvis
següents a la Diputació Permanent:
• La diputada María Asunción Pons i Fullana substitueix el

diputat Santiago Tadeo i Florit, com a membre suplent.
• El diputat Gabriel Company i Bauzá passarà a ser membre

titular.

Palma, a 20 de març de 2019
El president del Parlament
Baltasar Picornell i Lladó

5. CORRECCIÓ D'ERRATES

Ordre de Publicació

A) Correcció d'errates del BOPIB núm. 186, de 15 de març de
2019.

-  Pàg. 10534.

Al Sumari, a l'apartat 2.2.1. Respostes a preguntes
formulades en comissió, manca relacionar les corresponents
a les lletres C) i E):

C) RGE núm. 1385/19, de la diputada María José Ribas
i Ribas, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
evolució de les audiències.
E) RGE núm. 1389/19, del diputat Damià Borràs i
Barber, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
renovació tecnològica a IB3.

En conseqüència, els apartats C), D), E), F), G), H), I) del
sumari, corresponen als apartats D), F), G), H), I), J) i K)
del cos del butlletí.
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