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1. PLE DEL PARLAMENT

1.2. TEXTOS DEBATUTS

1.2.1. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la InterpelAlació RGE núm.
3100/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per
Menorca, relativa a política del Govern en matèria de
dependència.

Actuà com a interpelAlant l'Hble. Sra. Diputada Finca
Santiago i Rodríguez.

La contestà en nom del Govern de les Illes Balears la Sra.
Consellera de Salut, Família i Benestar Social, Carmen Castro
i Gandasegui.

Intervingueren en torns de rèplica les Sres. Fina Santiago i
Rodríguez i Carmen Castro i Gandasegui.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.2.2. RESPOSTES A PREGUNTES 
FORMULADES EN EL PLE

Ordre de Publicació

A)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5758/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Óscar Fidalgo i Bestard, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a Decret llei de mesures
tributàries urgents. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5755/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Francisco Mercadal i Alabern, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a subvencions empresarials.
(BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5765/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Jaume Carbonero i Malberti, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a urbanitzacions classificades
actualment com a sòl rústic protegit. (BOPIB núm. 26, de 16 de
desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5769/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Esperança Marí i Mayans, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a promoció turística a Eivissa.
(BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5754/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i Vilarrubias, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears
sobre Ses Fontanelles. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
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El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

F)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5768/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Diéguez i Seguí, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a normativa autonòmica sobre
transparència. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

G)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5756/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margarita Prohens i Rigo, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a targeta bàsica. (BOPIB núm.
26, de 16 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

H)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5762/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Miquel Jerez i Juan, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plaga de processionària del pi
a l'illa de Formentera. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

I)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5761/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Catalina Palau i Costa, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a fira de turisme esportiu.
(BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

J)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5764/11, de
l'Hble. Sra. Diputada Lourdes Bosch i Acarreta, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a plataforma d'autoavaluació
d'establiments turístics. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller de Turisme.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

K)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5766/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a interrupció voluntària de
l'embaràs. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió la representant del Govern de
les Illes Balears Sra. Consellera de Salut, Família i Benestar
Social.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

L)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5759/11,
de l'Hble. Sra. Diputada María Asunción Pons i Fullana, del
Grup Parlamentari Popular, relativa a reunió del Consell de
coordinació de policies locals. (BOPIB núm. 26, de 16 de
desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

M)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5760/11,
de l'Hble. Sra. Diputada Margalida Cabrer i González, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a deute del Govern central amb
la nostra comunitat autònoma. (BOPIB núm. 26, de 16 de
desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Vicepresident Econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

N)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5763/11,
de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio i Aguiló, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a adquisició de l'edifici situat al
carrer Palau Reial, 14, de Palma de Mallorca. (BOPIB núm. 26,
de 16 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Administracions Públiques.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

O)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5757/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Carlos L. Veramendi i Mestre, del Grup
Parlamentari Popular, relativa a conveni ferroviari. (BOPIB
núm. 26, de 16 de desembre de 2011).

La contestà a la mateixa sessió el representant del Govern de
les Illes Balears Sr. Conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

P)
El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 13

de desembre de 2011, debaté la Pregunta RGE núm. 5753/11, de
l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló i Milta, del Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a
protecció d'Es Canons. (BOPIB núm. 26, de 16 de desembre de
2011).

La contestà a la mateixa sessió el Sr. President del Govern
de les Illes Balears.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

1.5. INFORMACIONS

Ordre de Publicació

A)
Ajornament de les preguntes amb solAlicitud de resposta

oral davant el ple RGE núm. 5767/11 i 5770/11.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de desembre de 2011, s'ajornaren, a petició del Govern de les
Illes Balears, les dues preguntes esmentades, presentades pel
diputat Sr. Lluís Maicas i Socias i per la diputada Sra. Francina
Armengol i Socias, ambdós del Grup Parlamentari Socialista,
relatives a continuïtat de la llengua catalana i a contactar amb
l'oposició, respectivament, publicades al BOPIB núm. 26, de 16
de desembre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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Ordre de Publicació

B)
No-presa en consideració de la Proposició de llei RGE

núm. 3916/11.

 En el Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
13 de desembre de 2011, no es prengué en consideració, per 21
vots a favor, 34 en contra i cap abstenció, la proposició de llei
esmentada, presentada pel Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, de consultes populars per via de referèndum
de les Illes Balears, publicada al BOPIB núm. 18, de 28
d'octubre de 2011.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

2. COMISSIONS PARLAMENT

2.1. TEXTOS APROVATS

2.1.2. RESOLUCIONS DERIVADES 
DE PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4356/11, relativa a ajudes a les entitats juvenils i a
les seves activitats, i quedà aprovada, per assentiment, la
següent:

RESOLUCIÓ

A)
"El Parlament de les Illes Balears se solidaritza amb l’actual

situació del Consell de la Joventut i demana al Govern de les
Illes Balears el pagament del deute pendent tan aviat com sigui
possible."

A la seu del Parlament, 20 de desembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4503/11, relativa a personació del Govern al judici
penal de la darrera dona víctima de la violència masclista, i
quedà aprovada, per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

B)
"Instar el Govern de les Illes Balears, que amb el

consentiment de la família de la Sra. Orol Sarabia, es personi
com a acusació particular en el judici penal que se celebri, en
representació de tota la societat de les Illes Balears que rebutja
aquest nou cas de violència masclista."

A la seu del Parlament, 20 de desembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre
de 2011, procedí a debatre el text de la Proposició no de llei
RGE núm. 4658/11, relativa a reconeixement de la tasca de
Laura Pollán i las Damas de Blanco a Cuba, i quedà aprovada,
per assentiment, la següent:

RESOLUCIÓ

C)
"1. El Parlament de les Illes Balears reconeix la labor de

Laura Pollán i les Damas de Blanco en la lluita per la llibertat
a Cuba.

2. El Parlament de les Illes Balears entén necessari que el
Govern espanyol reclami al Govern cubà la fi de qualsevol
acció repressiva exercida contra la dissidència pacífica de la
República de Cuba.

3. El Parlament de les Illes Balears considera necessari que
el Govern espanyol traslladi a la Unió Europea la necessitat que
aquesta reclami al Govern de Cuba el desplegament de les
mesures necessàries per garantir l'exercici de les llibertats
fonamentals de la persona i evitar així actes de repressió contra
la dissidència pacífica a l'illa."

A la seu del Parlament, 20 de desembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Ana María Aguiló i Garcías.
La presidenta de la comissió:
María Asunción Pons i Fullana.

Ordre de Publicació

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament
de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre de 2011,
procedí a debatre el text de la Proposició no de llei RGE núm.
4614/11, relativa a desenvolupament de la Llei de delegacions
de competències al Consell Insular de Menorca en relació amb
el Museu de Menorca i la Biblioteca i l'Arxiu Històric de Maó,
i quedà aprovada, per assentiment, la següent:
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RESOLUCIÓ

D)
"1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les

Illes Balears al compliment de l’articulat de la Llei 3/2011, de
25 de març, de delegació de competències al Consell Insular de
Menorca de les facultats que, com a administració gestora,
exerceix ara l’Administració de la CAIB en relació amb el
Museu de Menorca i la Biblioteca Pública i l’Arxiu Històric de
Maó.

2. El Parlament de les Illes Balears insta especialment el
Govern de les Illes Balears a constituir i reunir el més aviat
possible la Comissió paritària per a la coordinació i la
cooperació bilateral prevista a la disposició addicional primera
de la Llei 3/2011.

3. El Parlament de les Illes Balears insta especialment el
Govern de les Illes Balears a consignar separadament en la
secció corresponent del projecte de llei de pressuposts generals
de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2012 i
següents, els crèdits necessaris per exercitar les competències
delegades per la Llei 3/2011, tal com preveu l’article 8.4."

A la seu del Parlament, 20 de desembre de 2011.
La secretària de la comissió:
Catalina Palau i Costa.
La presidenta de la comissió:
Carolina Torres i Cabañero.

2.3. TEXTOS REBUTJATS

2.3.2. PROPOSICIONS NO DE LLEI

Ordre de Publicació

A)
La Comissió d'Assumptes Socials i Drets Humans del

Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre
de 2011, rebutjà els Punts 1 i 2 de la Proposició no de llei RGE
núm. 4356/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
ajudes a les entitats juvenils i a les seves activitats. (BOPIB
núm. 21, d'11 de novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011..
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament

de les Illes Balears, en sessió de dia 15 de desembre de 2011,
rebutjà la Proposició no de llei RGE núm.  4615/11, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a convocatòria del Consell
escolar de les Illes Balears. (BOPIB núm. 23, de 25 de
novembre de 2011).

La votació obtengué el resultat següent:

Total vots emesos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13
Vots a favor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Vots en contra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8
Abstencions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

3. TEXTOS EN TRAMITACIÓ

3.2. PROPOSICIONS DE LLEI

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de desembre de 2011, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 5807/11, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a modificació de
la Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona.

Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
 D'acord amb l'article 130 del Reglament del Parlament de

les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca presenta la següent proposició de llei.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE MODIFICACIÓ 
DE LA LLEI 12/2006, DE 20 DE SETEMBRE, 

PER A LA DONA

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei 12/2006, de 20 de setembre, per a la dona, a l'article
64, titulat Mesures de protecció contra la violència de gènere,
estableix: "Els poders públics, dins l'àmbit de  les seves
competències, han de garantir a les dones víctimes de violència
de gènere l'exercici, entre d'altres, del dret a la reducció o a la
reordenació del seu temps de feina, a la mobilitat geogràfica i a
l'excedència, en els temes que es determinin dins la legislació
específica en aquesta matèria".
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També a l'article 17, Mesures d'inclusió social, fa referència
que les administracions públiques de les Illes Balears han de
garantir mesures de suport a la inserció de les dones en situació
d'exclusió social o en risc d'estar-hi i fa especial referència a las
víctimes de violència de gènere.

La realitat ha mostrat que són previsions insuficients per
donar suport satisfactòriament a les dones víctimes de la
violència masclista.

Per altra banda, com a resultat de les campanyes
institucionals, de la major sensibilització de les dones i del
rebuig social cada vegada més elevat contra els maltractadors,
les denúncies de violència masclista augmenten any rere any.

Les administracions han de ser previsores ja que aquest
augment pot anar acompanyat d'una major demanda de serveis
de protecció.

Des de l'any 2010, la comunitat autònoma aplica el Protocol
de coordinació interinstitucional de detecció, prevenció i atenció
a la violència masclista i en casos d'atacs sexuals, d'ample
consens i amb l'aprovació del plenari del Poder Judicial.

L'obligació dels professionals d'actuar d'una forma
coordinada i cohesionada davant les víctimes de violència
masclista ha d'anar acompanyada d'un compromís per part de
les administracions del manteniment dels serveis dirigits a les
dones víctimes d'aquesta violència, ja que seran aquests serveis
els que rebran les dones derivades pels professionals.

Per tot això, és oportú modificar la Llei 12/2006, per a la
dona, a fi de garantir serveis bàsics i fonamentals que les dones
víctimes de la violència masclista necessiten per estar
informades de seus drets, i sobre les prestacions imprescindibles
per a la protecció social, si la precisen, per a elles i el seus fills,
ja que la legislació vigent no aporta aquestes garanties.

Article únic

S'afegeix un article 64 (bis) a la Llei 12/2006, de 20 de
setembre, per a la dona, amb el següent contingut:

Article 64 (bis)

Les administracions públiques de les Illes Balears han de
proporcionar a les dones informació i assessorament per
palAliar les conseqüències físiques i psíquiques que els causa
la violència. Amb aquesta finalitat, s'han d'establir centres
d'informació i assessorament a les dones.

1. Els centres d'informació i assessorament, a més, han de
prestar assistència psicològica específica. Com mínim, hi ha
d'haver un centre per cada 100.000 dones distribuïts
equitativament a les quatre illes. A més del personal de
suport administratiu, els centres han de disposar
d'especialistes en treball social, psicologia i dret.

2. Poden beneficiar-se dels serveis d'aquests centres les
dones víctimes, els i les menors que estiguin sota la seva
pàtria potestat, guarda o tutela, i, si escau, qualsevol altra
persona que depengui de la dona víctima de violència
masclista.

3. Les administracions públiques, en l'àmbit de les seves
competències, han de garantir l'existència de serveis
d'acollida suficients per atendre les necessitats de protecció
i allotjament temporal de les dones víctimes de violència
masclista i de les seves filles i el seus fills.

4. S'ha de garantir un servei integral per a l'atenció de les
dones víctimes de violència masclista i les seves filles i els
seus fills, per la qual cosa cal disposar dels recursos humans
necessaris. Els equips del servei integral han de disposar del
personal professional adequat d'especialistes en treball
social, educació i de serveis d'assistència psicològica, i han
de garantir assessorament jurídic i orientació laboral. Com
a mínim hi ha d'haver una plaça cada 3.500 dones.

5. L'administració de la comunitat autònoma de les Illes
Balears es personarà, d'acord amb la legislació processal
vigent, en els procediments per actes de violència masclista
comesos a les Illes Balears en què es causi la mort o lesions
greus a les dones.

Disposició final

Aquesta llei entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 7 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de desembre de 2011, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 5808/11, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a modificació de
la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
 D'acord amb l'article 130 del Reglament del Parlament de

les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca presenta la següent proposició de llei.
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PROPOSICIÓ DE LLEI DE
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 8/1986, DE 26 DE

NOVEMBRE, ELECTORAL DE
LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES

BALEARS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La Llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears (Llei 8/1986, de 26 de novembre), una llei fonamental
per fixar les regles del joc d'una democràcia parlamentària, fou
aprovada amb el consens dels grups polítics. Això no obstant,
la Llei 4/95, de 21 de març, va augmentar del 3% al 5% el
nombre de vots vàlids que han d'obtenir les candidatures en la
circumscripció per poder participar en el repartiment d'escons.

La Llei electoral dels consells (Llei 7/09, d'11 de desembre)
va seguir la pauta de la Llei electoral de la comunitat autònoma
i reitera el requisit del 5%.

Les exigències d'aprofundiment democràtic recomanen
facilitar l'expressió de la pluralitat política i evitar que quedin
sense representació sensibilitats amb amplis suports socials, tal
i com succeí efectivament a les eleccions de 2011. Per això cal
recuperar el percentatge del 3% originari.

Per millorar la representativitat s'opta per substituir la regla
d'Hondt pel mètode Sainte Laguè de la mitjana més alta.

Per altra banda, la llei regula la composició de la Junta
Electoral de les Illes Balears: tres vocals magistrats del Tribunal
Superior de Justícia i dos vocals que seran catedràtics o
professors titulats de dret en actiu o juristes de reconegut
prestigi residents a les Illes Balears. Això no obstant, s'ha fet ús
d'aquesta previsió de "juristes de reconegut prestigi" per
nomenar càrrecs polítics en actiu, membres de governs insulars
o locals, una pràctica que no s'adiu amb la independència de la
Junta i amb el seu paper d'àrbitre del procés electoral, raó per la
qual cal establir un règim d'incompatibilitats explícit dels vocals
de la Junta.

Article 1

1. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 12 de la Llei
8/1986, de 26 de novembre, electoral de la comunitat autònoma
de les Illes Balears, en la redacció de la Llei 4/95, de 21 de
març, que queden amb el següent contingut:

"3. A efectes de l'atribució d'escons no es tendran en compte
aquelles candidatures que no haguessin obtingut, almenys,
el 3% dels vots vàlids a candidatures emesos en la
respectiva circumscripció.

4. Per a l'atribució d'escons, es dividirà el nombre de vots
obtingut per cada candidatura per 1, 3, 5, 7, etc., assignant
escons a les candidatures que obtenguin els majors
quocients en aquestes operacions fins al repartiment de tots
els escons assignats a la circumscripció".

2. Es modifiquen els apartats 3 i 4 de l'article 7 de la Llei
7/2009, d'11 de desembre, electoral dels consells insulars, que
queden amb el següent contingut:

"3. A l'efecte de l'atribució de les places de consellers
electes no es tendran en compte les candidatures que no
hagin obtingut almenys el 3% dels vots vàlids a candidatures
emesos en la circumscripció electoral corresponent.

4. Per a l'atribució d'escons, es dividirà el nombre de vots
obtingut per cada candidatura per 1, 3, 5, 7, etc., assignant
escons a les candidatures que obtenguin els majors quocients
en aquestes operacions fins al repartiment de tots els escons
assignats a la circumscripció."

Article 2

1. Es modifica l'article 7.1.b) de la Llei 8/1986, de 26 de
novembre, electoral de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, que queda amb el següent contingut:

"b) Dos vocals, catedràtics o professors titulats de dret en
actiu, o juristes de reconegut prestigi amb més de 10 anys
d'exercici professional, que tenguin la condició política de
ciutadans de les Illes Balears, designats a proposta conjunta
dels grups parlamentaris del Parlament de les Illes Balears.

La condició de vocal és incompatible amb els càrrecs
següents:

- Diputats del Parlament de les Illes Balears, del
Parlament Europeu o membres de les Corts Generals.
- Membres del Govern, alts càrrecs polític o qualsevol
altre càrrec que impliqui mandat representatiu de l'Estat,
de les comunitats autònomes, dels consells insulars o de
les entitats locals.
- Membres dels òrgans superiors de direcció de partits
polítics.
- Candidats en els processos electorals a les Illes
Balears."

Disposició derogatòria

1. Queden derogades totes les disposicions d'igual o inferior
rang que s'oposin al que disposa aquesta llei, la contradiguin o
hi siguin incompatibles.

2. Queda derogada la Llei 4/95, de 21 de març, de modificació
de la llei electoral de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Disposició final 

La present llei entrarà en vigor l'endemà de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 12 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.
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Ordre de Publicació

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de desembre de 2011, d'acord amb els articles 130 i
següents del Reglament del Parlament, admet a tràmit la
Proposició de llei RGE núm. 5829/11, del Grup Parlamentari
PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, relativa a impost sobre
instalAlacions que incideixen en el medi ambient.

Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
 D'acord amb l'article 130 del Reglament del Parlament de

les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més
per Menorca presenta la següent proposició de llei.

PROPOSICIÓ DE LLEI DE L'IMPOST 
SOBRE INSTALALACIONS 

QUE INCIDEIXEN EN EL MEDI AMBIENT

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

I

Els articles 120 i 121 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes
Balears, en relació amb l'article 2 de la Llei Orgànica 8/1980, de
22 de setembre, sobre finançament de les comunitats
autònomes, en la seva redacció per Llei Orgànica 3/2009, de 18
de desembre, atorguen a la comunitat autònoma de les Illes
Balears autonomia financera, autonomia que la faculta, pel que
fa a l'àmbit dels ingressos públics, i en coordinació amb la
hisenda de l'Estat, a adoptar mesures financeres que li permetin
obtenir els recursos suficients per atendre de manera estable i
permanent el desplegament i l'execució de les seves
competències.

Entre aquestes competències figura la protecció i la defensa
del medi ambient, que és considerada actualment com a un
pressupost necessari per garantir la qualitat de vida dels
ciutadans.

En efecte, l'atenció del medi ambient s'ha convertit en una
acció preferent dels poders públics, que intenten despertar la
consciència ciutadana perquè el medi de vida sigui respectat i es
preservi d'actuacions contaminants o pertorbadores del seu
equilibri natural. Sent aquesta una política prioritària en el marc
d'actuació de l'Estat, sembla fora de tot dubte la transcendent
actuació que en aquesta matèria correspon exercir a les
comunitats autònomes, a les quals, segons l'article 148.1.9è de
la Constitució Espanyola els correspon la competència en
matèria de protecció del medi ambient, competència que, en el
cas de les Illes Balears, es recull a l'article 30.46 de l'Estatut
d'Autonomia, en la redacció per Llei Orgànica 1/2007, de 28 de
febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.

Tradicionalment, les polítiques mediambientals s'han
orientat a accions administratives de foment, a través de
l'establiment d'ajudes per reduir la contaminació ocasionada per
les activitats humanes o a accions de control i repressives, per
mitjà de la fixació de certs límits i la imposició de sancions
quan aquests límits s'excedeixen, als efectes de preveure i
reprimir els danys que es puguin ocasionar al medi ambient.

No obstant això, també és possible que les mesures
esmentades estiguin associades a altres de caràcter econòmic, en
particular de naturalesa tributària, i que, en l'exercici de les
competències financeres també atribuïdes constitucionalment a
les comunitats autònomes, coadjuvin a assolir els objectius de
preservació del medi ambient. En concret, una manifestació
d'aquesta autonomia financera en el seu vessant dels ingressos
a què es feia referència anteriorment és, justament, la capacitat
de les comunitats autònomes d'establir els propis tributs,
capacitat que, en el cas de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, es preveu expressament a l'article 129.4 de l'Estatut
d'Autonomia de les Illes Balears, com també a l'article 6 de la
Llei Orgànica sobre finançament de les comunitats autònomes,
aplicable a totes les comunitats autònomes de règim comú.

II

D'acord amb aquestes premisses, tenint en compte la
doctrina del Tribunal Constitucional en aquesta matèria i,
particularment, la nova delimitació sobre la potestat impositiva
de les comunitats autònomes de règim comú continguda a
l'article 6 de l'esmentada Llei Orgànica de finançament de les
comunitats autònoma, en la redacció per la Llei Orgànica
3/2009, de 18 de desembre, segons la qual es permet la
implantació de nous fets imposables autonòmics sempre que no
coincideixin amb fets imposables ja gravats per tributs locals,
encara que puguin afectar la mateixa matèria imposable, per
mitjà d'aquesta llei es crea un nou tribut autonòmic propi, en
termes molt semblants a l'antic impost sobre les instalAlacions
que incideixen en el medi ambient aprovat per la Llei 12/1991,
de 20 de desembre, i que, per la seva configuració i el seu abast,
no ha de tenir una incidència efectiva en la recaptació tributària
local.

Així doncs, l'impost que estableix la present llei està dirigit
a compensar la societat balear del cost mediambiental que
suposa l'exercici de determinades activitats per mitjà d'elements
patrimonials que distorsionen o deterioren el medi ambient en
el territori de les Illes Balears, i fa recaure el pes del gravamen
sobre els agents que, a través d'instalAlacions i elements
patrimonials afectes a les activitats esmentades, alteren
l'equilibri natural, mentre que les activitats esmentades només
els beneficien i, en canvi, repercuteixen en el conjunt del grup
social que es veu en l'obligació de suportar-ne els efectes
externs.

En aquest sentit, amb l'establiment d'aquest impost es pretén
revertir als ciutadans de les Illes Balears una part dels costs
mediambientals que suporten com a conseqüència de l'exercici
d'activitats contaminants o generadores de riscs o d'externalitats
negatives per a l'entorn natural a través de determinats elements
patrimonials afectes a aquestes activitats, alhora que introduir
un nou instrument amb què contribuir a frenar el deteriorament
mediambiental.
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III

Quant a l'estructura de la llei, aquesta consta de set capítols,
amb un total de 23 articles, una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.

Dels capítols I i II cal destacar, en primer lloc, la naturalesa
i la configuració de l'objecte de l'impost, que es presenta com un
tribut propi de naturalesa directa, objectiva i de caràcter real,
l'objecte del qual apareix constituït per determinades
instalAlacions, estructures i, en general, elements patrimonials
que s'assenten en el territori de les Illes Balears, afectes a la
realització de determinades activitats que, certament, incideixen
de manera negativa en el medi ambient.

D'acord amb l'anterior, la llei configura el fet imposable de
l'impost a partir d'aquesta incidència en el medi ambient i
sotmet a gravamen la titularitat pel subjecte passiu dels
elements patrimonials afectes al desenvolupament de
determinades activitats les externalitats negatives o els costs del
qual suporta la societat tenen una major importància. En aquest
punt, la nova llei pren bon compte del sistema de peatge que,
en l'actualitat, determina que una part de l'explotació de les
infraestructures es faci per terceres persones distintes al
propietari o titular formal de les instalAlacions. En aquest sentit,
s'incorpora en el fet imposable l'activitat que consisteix en la
cessió, l'arrendament o l'explotació de les instalAlacions per fer
les activitats que incideixen en el medi ambient per tercers,
sense perjudici que en els casos en què hi hagi vinculació
directa o indirecta entre les parts, es pugui considerar subjecte
passiu la persona que faci l'activitat, a la qual se li atribueix la
titularitat de l'element a l'efecte de l'impost, en els termes que
recull la mateixa llei. Així mateix, en l'establiment de les
exempcions es considera la rellevància del benefici econòmic en
l'exercici de l'activitat i la seva transcendència social, com
també els efectes menys agressius per al medi ambient de
determinats elements patrimonials.

En relació amb els aspectes temporals de l'impost es preveu
que el període impositiu coincideixi amb l'any natural, fins i tot
en els casos de successió en l'activitat que no impliqui
cessament d'aquesta, i que la meritació es produeixi el 31 de
desembre de cada any. No obstant això, en els casos d'inici o de
cessament de les activitats corresponents s'estableix
expressament que el període impositiu serà inferior a l'any
natural, com també que, en el cas concret de cessament, la
meritació tendrà lloc en la data en què es produeixi aquest.

En el capítol III es configuren els obligats tributaris, i es
considera subjecte passiu de l'impost la persona o l'entitat titular
dels elements patrimonials afectes a la realització de les
activitats esmentades a la llei, i es presumeix com a propietari
qui figuri com a tal en un registre fiscal o en altres de caràcter
públic. Així mateix, s'estableix un supòsit específic de
responsabilitat solidària, pensat per als casos en els quals es
transmeti la titularitat de l'element patrimonial sense comunicar
a l'administració tributària la persona o l'entitat adquirent, i, per
tant, la persona o l'entitat destinada a ser subjecte passiu de
l'impost en el moment de la meritació, una vegada que finalitzi
el període impositiu. En aquesta mateixa línia, la llei considera
també l'eventualitat que els transmitents dels elements afectes
hagin fet, anteriorment, pagaments a compte, i recull la
possibilitat que es procedeixi a la devolució d'aquests, tot això
en termes anàlegs als que estableix la legislació reguladora de

les hisendes locals en relació amb la meritació de les
contribucions especials.

Per altra banda, es disposa l'obligació del subjecte passiu de
designar representant en el cas que no tengui el domicili fiscal
en les Illes Balears.

En tot cas, atesos la naturalesa i l'objecte de l'impost, se'n
prohibeix expressament la translació jurídica de l'import a través
del mecanisme de la repercussió, de manera que en cap cas no
es vegin afectats els ciutadans, els quals ja han de suportar la
degradació ambiental produïda per l'assentament d'aquests
elements patrimonials afectes a activitats que incideixen
negativament a l'entorn natural.

Pel que fa als elements de quantificació de l'obligació
tributària, que es contenen en el capítol IV, la base imposable de
l'impost es defineix per referència al valor patrimonial dels
elements que constitueixen l'objecte de tributació, i per a la
fixació d'aquest valor, a l'efecte d'aquest impost, s'ha optat pel
resultant de la capitalització, en un determinat percentatge, de
la mitjana anual dels ingressos bruts d'explotació procedents de
la facturació feta en el territori de les Illes Balears, atesa l'íntima
relació que hi ha entre el gravamen de l'element patrimonial i la
seva afectació a una activitat empresarial.

Sobre la base imposable així determinada, s'ha d'aplicar el
tipus de gravamen corresponent, que es fixa en 1'1%, per al
càlcul de la quota tributària.

En el capítol V, dedicat a l'aplicació de l'impost, a més de
preveure que les funcions de gestió, de liquidació, d'inspecció
i de recaptació corresponen a l'Agència Tributària de les Illes
Balears, s'estableix un sistema de gestió per mitjà de
declaració-liquidació o autoliquidació de caràcter anual, sense
perjudici de l'exigència d'una autoliquidació parcial durant el
període impositiu en concepte de pagaments a compte.

A l'efecte d'un major control de la gestió del tribut, també es
crea a l'Agència Tributària de les Illes Balears un registre de
subjectes passius, i es preveuen altres obligacions de caràcter
formal que s'han de complir d'acord amb el que s'estableixi
reglamentàriament. En tot cas, s'ha de ressenyar que aquest
registre no està pensat en la present llei com un cens als efectes
de l'establiment d'un sistema, alternatiu a l'autoliquidació, de
liquidació colAlectiva o per rebut, a diferència del que preveia
l'article 17 del Decret 133/1995, de 12 de desembre, de
desplegament de la Llei 12/1991, de 20 de desembre, atès que
la nova llei es decanta, únicament, per imposar en tot cas el
sistema d'autoliquidació pel propi subjecte passiu, i això sense
perjudici, per suposat, de les facultats de comprovació i
d'inspecció de l'administració tributària autonòmica, que,
certament, poden donar lloc que es dictin les liquidacions d'ofici
que procedeixin en els casos de falta de presentació o
presentació incorrecta de les autoliquidacions, de conformitat
amb les normes que conté la Llei 58/2003, de 17 de desembre,
general tributària.

Respecte del règim d'infraccions i de sancions a què es
refereix el capítol VI, a més de l'aplicació del règim general en
aquesta matèria que regula la Llei general tributària
s'estableixen tres infraccions específiques, amb les
corresponents sancions, relatives a l'incompliment de l'obligació
de no-repercussió de l'import de l'impost, de l'obligació de
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nomenar representant i de l'obligació d'inscriure's en el registre
de subjectes passius que crea la llei.

L'últim capítol regula la revisió en via administrativa dels
actes i les actuacions que es derivin de l'aplicació de l'impost,
corresponent a la Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears
la competència per conèixer les oportunes reclamacions
economicoadministratives, atesa la naturalesa de l'impost com
a tribut propi de la comunitat autònoma.

IV

La llei es completa amb una disposició transitòria, una
disposició derogatòria i tres disposicions finals.

La disposició transitòria única estableix un sistema específic
de pagament a compte durant l'exercici de 2011, tot tenint en
compte que aquest pagament no es pot fer per referència a la
liquidació de l'exercici de 2010. Al seu torn, la disposició
derogatòria única no estableix cap derogació específica, sense
perjudici de la derogació tàcita de qualsevol norma de rang legal
o reglamentari que s'oposi a la llei.

Per acabar, la disposició final primera habilita la llei de
pressuposts generals de la comunitat autònoma per modificar els
elements de quantificació de l'impost i el règim de les
exempcions, com també per actualitzar l'import de les sancions
que estableix la llei. La disposició final segona conté, a l'apartat
1, una autèntica deslegalització dels preceptes legals relatius a
la liquidació i el pagament de l'impost i a les obligacions
formals a què es refereixen, respectivament, els articles 17 i 18
de la llei, i això amb la intenció que l'impost es pugui aplicar
efectivament des de l'entrada en vigor de la llei, però permetent
la intervenció ulterior del reglament en aquest àmbit de la gestió
tributària. Sense perjudici de l'anterior, l'apartat 2 d'aquesta
disposició final autoritza expressament el Govern de les Illes
Balears perquè dicti les disposicions reglamentàries que, si n'és
el cas, resultin necessàries per al desplegament i l'aplicació de
la resta de preceptes de la llei, a més de les facultats normatives
que puguin correspondre a la persona titular de la conselleria
competent en matèria d'hisenda en virtut de la pròpia llei o dels
decrets de desplegament.

Capítol I
Disposicions generals

Article 1
Objecte de la llei

Aquesta llei té per objecte establir un tribut propi de la
comunitat autònoma de les Illes Balears de conformitat amb el
que preveuen els articles 157.1 b de la Constitució Espanyola i
129.4 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears i la Llei
Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de finançament de les
comunitats autònomes.

Article 2
Àmbit d'aplicació

L'impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi
ambient s'aplica a tot el territori de la comunitat autònoma de
les Illes Balears.

Article 3
Tractats i convenis

El que estableix la present llei s'entén sense perjudici del que
disposen els tractats i convenis internacionals que hagin passat
a formar part de l'ordenament jurídic espanyol de conformitat
amb l'article 96 de la Constitució Espanyola.

Capítol II
Naturalesa, objecte i altres aspectes materials i temporals

del tribut

Secció 1a
Naturalesa i objecte del tribut

Article 4
Naturalesa i objecte

L'impost sobre instalAlacions que incideixen en el medi
ambient és un tribut propi de la comunitat autònoma de les Illes
Balears, de caràcter directe, objectiu i real, que grava els
elements patrimonials afectes a la realització d'activitats que
incideixen, alteren o posen en risc de deteriorament el medi
ambient de les Illes Balears, amb la finalitat de contribuir a
compensar a la societat el cost que suporta i a frenar el
deteriorament de l'entorn natural.

Article 5
Elements patrimonials afectes

1. A l'efecte d'aquest impost es consideren elements
patrimonials afectes qualsevol tipus d'instalAlacions i estructures
ubicades en el territori de les Illes Balears que es destinin a les
activitats de producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i subministrament d'energia elèctrica
i de carburants i combustibles sòlids, líquids o gasosos, com
també a les activitats de comunicacions telefòniques o
telemàtiques.

2. En particular, es consideren elements patrimonials afectes a
les activitats esmentades, els següents:

a) Els tancs per al magatzematge de carburants i
combustibles sòlids, líquids o gasosos, com també les
instalAlacions destinades al subministrament o la distribució
d'aquests carburants i combustibles.

b) Els oleoductes i gasoductes.
c) Les centrals de producció, transformació i

subministrament d'energia elèctrica.
d) Els elements fixos que es facin servir per al transport

d'energia elèctrica i per a la transmissió de les comunicacions
telefòniques o telemàtiques.
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Secció 2a
Altres aspectes materials del tribut: fet imposable i

exempcions

Article 6
Fet imposable

Constitueix el fet imposable de l'impost la titularitat pel
subjecte passiu, en el moment de la meritació, dels elements
patrimonials que assenyala l'article 5 d'aquesta llei que es trobin
afectes a qualsevol de les activitats següents:

a) Producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i distribució o subministrament
d'energia elèctrica.

b) Producció, magatzematge, transformació, transport
efectuat per elements fixos i distribució o subministrament de
carburants i combustibles sòlids, líquids o gasosos.

c) Comunicacions telefòniques o telemàtiques.
d) L'explotació dels elements que assenyala l'article 5

mitjançant arrendament, cessió o qualsevol altre títol jurídic que
habiliti per utilitzar-los a una tercera persona o entitat que, al
seu torn, els afecti a la realització de qualsevol de les activitats
indicades en aquest article, sempre que la realització d'aquesta
activitat última mitjançant l'element afecte no quedi gravada
efectivament per aquest impost.

Article 7
Exempcions

1. Estan exemptes de l'impost les instalAlacions i estructures
afectes a activitats que facin les persones físiques.

2. Així mateix, estan exemptes de l'impost:
a) Les instalAlacions i estructures de les quals siguin titulars

l'Estat, la comunitat autònoma de les Illes Balears, els consells
insulars, les entitats locals, com també els organismes o entitats
de dret públic que en depenguin i els consorcis.

b) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
circulació de ferrocarrils.

c) Les instalAlacions i estructures afectes a la producció de
combustibles o carburants per mitjà de la transformació de
residus sòlids.

d) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
producció d'energia elèctrica derivada d'energia solar o eòlica
de menys de 500 kv de potència.

e) Les instalAlacions i estructures que es destinin a la
producció i el magatzematge de productes destinats
exclusivament al consum propi.

Secció 3a
Aspectes temporals del tribut

Article 8
Període impositiu i meritació de l'impost

1. Sense perjudici del que estableix l'apartat següent, el període
impositiu és l'any natural i l'impost es merita el 31 de desembre
de cada any.

A l'efecte del paràgraf anterior, es considera que el període
impositiu coincidirà amb l'any natural en els casos de successió
en la realització de les activitats, amb imputació de la titularitat
dels elements afectes al nou subjecte passiu, o de canvi de la
denominació del subjecte passiu, sense perjudici del que
disposen, a altres efectes, els articles 40 i 42 de la Llei general
tributària.

2. El període impositiu és inferior a l'any natural en els
supòsits d'inici o de cessament de les activitats que

s'assenyalen a l'article 6 d'aquesta llei. En el supòsit de
cessament de l'activitat, l'impost es merita en la data en què es

produeixi el cessament esmentat.

Capítol III
Obligats tributaris i representant

Article 9
Subjectes passius

1. Són subjectes passius, a títol de contribuents, les persones
físiques, les persones jurídiques i les entitats a què es refereix
l'article 35.4 de la Llei general tributària que siguin titulars dels
elements patrimonials afectes a què es refereix l'article 5
d'aquesta llei.

A l'efecte d'aquest impost, es considera titular dels elements
patrimonials afectes qui realitzi les activitats a què es refereix
l'article 6 servint-se de les instalAlacions i estructures de
persones o d'entitats amb les quals mantengui relacions de
vinculació directa o indirecta.

A l'efecte del que disposa el paràgraf anterior, qualsevol
participació en el capital social d'una entitat es considerarà com
a relació de vinculació directa o indirecta.

2. Quan no resulti acreditada degudament la propietat dels
elements patrimonials afectes, l'Administració tributària tendrà
dret a considerar com a propietari qui figuri com a tal en un
registre fiscal o en altres de caràcter públic,

3. En cap cas l'import de l'impost no pot ser objecte de
repercussió sobre terceres persones.

Article 10
Responsables solidaris

Són responsables solidaris del deute tributari de l'impost les
persones o entitats de l'article 35.4 de la Llei general tributària
que, abans de la meritació de l'impost, transmetin la titularitat
dels elements patrimonials afectes a les activitats a què es
refereix l'article 6 d'aquesta llei i no comuniquin aquesta
transmissió a l'Agència Tributària de les Illes Balears en el
termini que estableix el darrer paràgraf de l'article 18.2.

Article 11
Representant

Els subjectes passius el domicili fiscal dels quals no estigui
ubicat en el territori de les Illes Balears estan obligats a
nomenar un representant amb domicili en dit territori als efectes
de les notificacions i la resta de relacions de caràcter tributari
amb l'administració tributària autonòmica que es derivin de
l'aplicació d'aquest impost.
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Capítol IV
Quantificació del deute

Secció 1a
Base imposable

Article 12
Base imposable

Constitueix la base imposable de l'impost el valor dels
elements patrimonials afectes a les activitats a què es refereix
l'article 6, determinat de la manera que estableix l'article
següent.

Article 13
Determinació de la base imposable

1. La valoració dels distints elements patrimonials que integren
la base imposable es fa capitalitzant al tipus del 40% la mitjana
anual dels ingressos bruts d'explotació procedents de la
facturació del subjecte passiu vinculada a les activitats a què es
refereix l'article 6 i fetes en el territori de les Illes Balears,
durant els tres últims exercicis anteriors al de la meritació de
l'impost o durant tot el temps transcorregut des de l'inici de
l'activitat en els casos en què no hagin transcorregut tres
exercicis complets d'activitat.

2. A l'efecte de la determinació de la mitjana dels ingressos
bruts d'explotació a què es refereix l'apartat anterior del present
article, no són objecte de còmput els conceptes següents:

a) Les subvencions d'explotació o de capital, tant públiques
com privades, que hagin percebut els subjectes passius.

b) Les quantitats que els subjectes passius puguin rebre en
concepte de donació, d'herència o per qualsevol altre títol
lucratiu.

c) Les indemnitzacions que s'hagin rebut de tercers per
danys i perjudicis.

d) Els dividends, interessos i qualssevol altres productes
financers que hagi obtingut el subjecte passiu.

e) El major valor dels seus actius que sigui conseqüència de
les regularitzacions efectuades en els seus balanços pels
subjectes passius, sempre que les regularitzacions esmentades
hagin estat autoritzades mitjançant una llei.

f) Les quantitats que hagi percebut el subjecte passiu com a
conseqüència de l'alienació de béns o drets que formin part del
seu patrimoni, sense perjudici que, si escau, s'hagin de computar
les quantitats percebudes per raó del gravamen o l'explotació
dels elements en els termes indicats en la lletra d) de l'article 6.

Article 14
Tipus de gravamen

La base imposable és gravada al tipus de 1'1%.

Article 15
Quota tributària integra

La quota tributària íntegra de l'impost s'obté d'aplicar a la
base imposable el tipus de gravamen.

Capítol V
Normes relatives a l'aplicació de l'impost

Article 16
Competència

En els termes que preveu la Llei 3/2008, de 14 d'abril, de
creació i regulació de l'Agència Tributària de les Illes Balears,
correspon a aquesta la gestió, la liquidació, la inspecció i la
recaptació de l'impost.

Article 17
Liquidació i pagament

1. Els subjectes passius estan obligats a autoliquidar l'impost i
a ingressar l'import del deute tributari durant el mes de gener de
cada any natural següent a la data de la meritació i, en el cas de
cessament de l'activitat, en el termini d'un mes des de la data en
què es produeixi aquest cessament.

2. Durant el període impositiu els subjectes passius han de
presentar i ingressar una autoliquidació en concepte de
pagament a compte, dins els vint primers dies naturals del mes
de juliol de cada any. Aquest pagament a compte s'ha de
calcular en el 50% de la quota a ingressar per l'últim exercici
liquidat.

Quan no hi hagi exercici de referència, per ser el primer any
d'exercici de l'activitat, el subjecte passiu no tendrà l'obligació
de fer els pagaments a compte a què es refereix el paràgraf
anterior.

Els pagaments a compte tenen la consideració de deute
tributari a l'efecte de l'aplicació de les disposicions sobre
infraccions i sancions tributàries i sobre liquidació d'interessos
de demora. L'import d'aquests pagaments ha de ser objecte de
deducció en l'autoliquidació o, si és el cas, en la liquidació que
faci l'administració tributària corresponent a l'exercici a compte
del qual s'hagin efectuat.

3. Si els pagaments a compte es fan per persones o entitats que,
en la data de meritació de l'impost, deixen de tenir la condició
de subjectes passius, s'ha de practicar la devolució que pertoqui,
a solAlicitud de la persona o l'entitat interessada i dins del
termini i en la forma que estableix l'article 31 de la Llei general
tributària.

4. No han de presentar autoliquidacions els subjectes passius per
activitats exemptes de l'impost.

5. Mitjançant una resolució de la persona titular de la conselleria
competent en matèria d'hisenda es poden establir models
d'impresos de les autoliquidaclons a què es refereixen els
apartats anteriors.

6. El pagament de les autoliquidacions s'ha de fer a les entitats
de crèdit autoritzades per colAlaborar amb l'Agència Tributària
de les Illes Balears. Els subjectes passius han de presentar les
autoliquidacions ingressades, com també, si és el cas, les que no
donin lloc a ingrés davant l'Agència Tributària de les Illes
Balears en els terminis que s'indiquen en els apartats anteriors.

Això no obstant, mitjançant una ordre de la persona titular
de la conselleria competent en matèria d'hisenda es pot disposar
que les autoliquidacions de l'impost i, si és el cas, les altres
declaracions relacionades amb la gestió d'aquest s'efectuïn per
mitjà dels programes d'ajuda aprovats a aquest efecte, i que
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resulti obligatòria la seva presentació i, si n'és el cas, el
pagament per mitjans telemàtics.

Article 18
Registre de subjectes passius i altres obligacions formals

1. Els subjectes passius s'han d'inscriure en el registre que, a
aquest efecte, es creï a l'Agència Tributària de les Illes Balears.

2. Per formalitzar la inscripció, els subjectes passius que no
siguin persones físiques han de presentar la documentació
següent:

a) Una solAlicitud d'inscripció subscrita pel subjecte passiu
o pel seu representant. En la solAlicitud esmentada, que pot estar
subjecta a model aprovat per la conselleria competent en
matèria d'hisenda, s'ha de fer constar, com a mínim:

1r. El nom i els cognoms o la denominació social, el
domicili fiscal i el número d'identificació fiscal del
solAlicitant, com també, si és el cas, del representant, que, a
més, ha d'adjuntar la documentació que n'acrediti la
representació.
2n. La classe concreta d'activitat o activitats que exerceix
amb expressió de la direcció i la localitat dels elements
patrimonials afectes amb què es fan i les dades relatives a la
seva titularitat.
b) Original o còpia compulsada de la declaració d'alta, si és

el cas, en l'impost sobre activitats econòmiques.
c) Original o còpia compulsada de la documentació

acreditativa de les autoritzacions sectorials que, si és el cas,
correspongui atorgar a altres òrgans administratius per raó de
l'activitat.

La documentació anterior s'ha de presentar en el termini
màxim de dos mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta llei o,
si és el cas, des de l'inici de l'activitat. Per resolució de la
persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda
es poden aprovar models d'impresos.

Qualsevol modificació ulterior en les dades consignades en
la declaració inicial o que figurin en la documentació aportada
ha de ser degudament comunicada a l'Agència Tributària de les
Illes Balears en el termini màxim d'un mes.

3. Una vegada efectuada la inscripció, es lliurarà a la persona o
l'entitat interessada un document acreditatiu de la inscripció en
el registre en què figurarà el número de registre que el titular ha
de fer constar, amb caràcter general, en les seves relacions
amb l'administració tributària autonòmica en virtut d'aquest
impost.

4. Així mateix, reglamentàriament es pot regular l'obligació dels
subjectes passius de complir amb els deures formals següents:

a) Dur un registre dels béns i drets afectes a les activitats
relacionades amb aquest impost.

b) Dur un registre auxiliar que permeti conèixer, de manera
separada de la comptabilitat principal, els ingressos relatius a les
activitats relacionades amb aquest impost.

c) Presentar les declaracions informatives que s'estableixin
referents a les relacions econòmiques derivades de les activitats
relacionades amb aquest impost.

Capítol VI
Infraccions i sancions

Article 19
Règim sancionador

Les infraccions tributàries de l'impost regulat en aquesta llei
són qualificades i sancionades d'acord amb el que disposa la
Llei general tributària, sense perjudici de les especialitats que
preveu la present llei.

Article 20
Infracció per incompliment de l'obligació de no-repercussió
de l'impost

1. Constitueix una infracció tributària el fet de no complir
l'obligació de no-repercussió de l'impost a què es refereix
l'article 9.3 d'aquesta llei.

2. La infracció regulada en aquest article es considera una
infracció tributària greu i la sanció consisteix en una multa
pecuniària fixa de 300 euros per cada factura o document anàleg
en què es consigni la repercussió indeguda de l'impost.

Article 21
Infracció per incompliment de l'obligació d'anomenar
representant

1. Constitueix una infracció tributària el fet de no complir
l'obligació de nomenar representant a què es refereix l'article 11
d'aquesta llei.

2. La infracció regulada en aquest article es considera una
infracció tributària greu i la sanció consisteix en una multa
pecuniària fixa de 300 euros.

Article 22
Infracció per incompliment de l'obligació d'inscriure's en
el registre

1. Contribueix infracció tributària el fet de no complir
l'obligació d'inscriure's en el registre de subjectes passius a què
es refereix l'article 18 d'aquesta llei.

2. La infracció regulada en aquest article es considerarà
infracció tributària greu i la sanció consistirà en una multa
pecuniària fixa de 300 euros.

Capítol VII
Revisió en via economicoadministrativa

Article 23
Recursos

1. Contra els actes de gestió, d'inspecció, de liquidació i de
recaptació de l'impost que es regula en aquesta llei es pot
interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició o,
directament, reclamació economicoadministrativa davant la
Junta Superior d'Hisenda de les Illes Balears.

2. Una vegada exhaurida la via economicoadministrativa, és
competent la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Disposició transitòria única
Pagament a compte de l'exercici 2012

1. Durant l'exercici 2012, les persones o entitats a què es
refereix l'article 9.1 d'aquesta llei han d'efectuar un pagament a
compte dins els vint primers dies naturals del mes de juliol per
un import equivalent al 50% de la quantia que resulti d'aplicar
les normes que es contenen en aquesta llei en matèria de base
imposable i tipus de gravamen sobre la facturació dels exercicis
2009, 2010 i 2011 o, en els casos d'inici de l'activitat amb
posterioritat a 1'1 de gener de 2009, del termini que
correspongui fins al 31 de desembre de 2011.

2. En el cas que el pagament a compte es faci per persones o
entitats que, en data 31 de desembre de 2012, no tenguin la
condició de subjectes passius de l'impost, s'ha de practicar la
devolució corresponent, en els mateixos termes que estableix
l'article 17.3 d'aquesta llei.

Disposició derogatòria única
Normes que es deroguen

Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior
que s'oposin al que disposa aquesta llei.

Disposició final primera
Habilitació a la llei de pressuposts generals

1. Les lleis de pressuposts generals de la comunitat autònoma de
les Illes Balears poden modificar el règim d'exempcions, com
també el tipus de capitalització i el tipus de gravamen a què es
refereixen, respectivament, els articles 7, 13 i 14 d'aquesta llei.

2. Així mateix, les lleis de pressuposts generals poden
actualitzar les quanties de les sancions que es contenen en
aquesta llei.

Disposició final segona
Deslegalització i facultats de desplegament

1. Per reglament es poden modificar les normes sobre liquidació
i pagament de l'impost, com també les relatives al registre de
subjectes passius i altres obligacions formals, que es contenen
en els articles 17 i 18 d'aquesta llei, i s'ha de respectar en tot cas
el sistema de liquidació de l'impost mitjançant autoliquidació,
com també l'exigència d'un o diversos pagaments a compte
mitjançant autoliquidació.

2. Així mateix, es faculta el Govern de les Illes Balears perquè,
a proposta de la persona titular de la conselleria competent en
matèria d'hisenda, dicti les disposicions necessàries per al
desplegament i l'aplicació de la resta de disposicions d'aquesta
llei, sense perjudici de les facultats normatives atribuïdes a la
persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda
en virtut d'aquesta llei o dels decrets que la despleguin.

Disposició final tercera
Entrada en vigor

Aquesta llei comença a vigir, una vegada publicada en el
Butlletí Oficial de les Illes Balears.

Palma, 6 de desembre de 2011.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.8. INTERPELALACIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5823/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a ports esportius. (Mesa de 21 de
desembre de 2011).

Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca interpelAla el
el Govern de les Illes Balears, sobre ports esportius.

InterpelAlam el Govern de les Illes Balears sobre la previsió
d'ampliacions i la creació de nous ports esportius.

Palma, a 5 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.9. MOCIONS

Ordre de Publicació

RGE núm. 5875/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, derivada de la InterpelAlació RGE núm.
3100/11, relativa a política del Govern en matèria de
dependència. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

del Parlament de les Illes Balears, el Grup Parlamentari PSM-
IV-Entesa i Més per Menorca presenta, subsegüent a la
InterpelAlació RGE núm. 3100/11, relativa a política del Govern
en matèria de dependència, la moció següent.
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1. El Parlament de les Illes Balears reconeix que la Llei
d’autonomia personal i atenció a la dependència és un important
avanç per a l’estat del benestar i insta els governs del l’Estat i de
les Illes Balears a continuar amb la seva aplicació.

2. El Parlament de les Illes Balears rebutja les declaracions
del Sr. Mariano Rajoy, en les quals, en una entrevista a un mitjà
de comunicació, afirmà que la Llei de dependència era inviable.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que en el termini de sis mesos presenti al
Parlament un document que reculli les línies estratègiques i els
objectius que pretén aconseguir durant aquesta legislatura en
relació amb l’aplicació de la Llei d’autonomia personal i atenció
a la dependència a la comunitat autònoma de les Illes Balears;
i que aquest document es faci públic per tal que les
associacions, les entitats i la ciutadania en general puguin
aportar les seves consideracions i reflexions.

4. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les
Illes Balears que les residències de Sant Jordi d’Eivissa es posin
en funcionament en un termini màxim de tres mesos i que la de
Sant Antoni ho faci en el termini màxim de sis mesos.

5. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern que
destini una partida pressupostària per ampliar les places
concertades residencials per a persones majors amb els
ajuntaments, així com una altra partida per concertar places
residencials per a persones majors amb residències privades
autoritzades que reuneixin les condicions de qualitat suficients.

Palma, a 15 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.10. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ESCRITA

Ordre de Publicació

RGE núm. 5817/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a llocs d'interès comunitari (LIC)
de les Illes Balears (II). (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5819/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a igualtat d'oportunitats per accedir
a la sanitat pública. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5820/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a desplaçaments de malalts. (Mesa
de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5821/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a préstec de 100 milions d'euros.
(Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5822/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a llocs d'interès comunitari (LIC)
de les Illes Balears. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5827/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consorci esportiu de Ciutadella
(II). (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5828/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a Consorci esportiu de Ciutadella.
(Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5837/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a races
autòctones. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5838/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a pagament
al sector primari. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5839/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
cooperatives agrícoles. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5840/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a agricultura
ecològica. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5841/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
organitzacions professionals agràries. (Mesa de 21 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5842/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a línia
ferroviària de Santanyí. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5843/11, de l'Hble. Sr. Diputat Cosme Bonet i
Bonet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a ocupació
juvenil. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5845/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a cost de la targeta de transport única. (Mesa de 21 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5846/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a manteniment del metro. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5888/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició d'immoble. (Mesa de 21 de desembre de 2011).
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RGE núm. 5889/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
adquisició d'immoble (I). (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5890/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
lloguer d'immobles de la Conselleria d'Administracions
Públiques. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5891/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
lloguer d'immobles de la Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5892/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
lloguer d'immobles de la Conselleria d'Educació, Cultura i
Universitats. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5893/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
lloguer d'immobles de la Conselleria de Presidència. (Mesa de
21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5894/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
lloguer d'immobles de la Conselleria de Salut, Família i
Benestar Social. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5895/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
lloguer d'immobles de la Conselleria de Turisme i Esports.
(Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5896/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni J.
Diéguez i Seguí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
lloguer d'immobles de la Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació. (Mesa de 21 de desembre
de 2011).

Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

A)
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 Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

Preveu el Govern de les Illes Balears la participació de les
administracions implicades (ajuntaments i consells insulars) i de
les entitats conservacionistes de cada illa en l'elaboració dels
instruments de gestió dels espais protegits com a "llocs d'interès
comunitari"? I si és així, de quina manera es farà efectiva
aquesta participació?

Palma, a 13 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

B)
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 Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures prendrà el Govern de les Illes Balears per
fer que tots els ciutadans de les Illes tenguin les mateixes
oportunitats d'accedir a la sanitat pública balear quan s'han de
traslladar a l'hospital de referència des de les illes menors?

Palma, a 13 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

C)
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 Conselleria de Salut, Família i Benestar
Social la pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin lloc de les prioritats posa el Govern els malalts que
s'han de desplaçar fora de l'illa per seguir un tractament o
assistir a la consulta d'un especialista?

Palma, a 13 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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 Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació la pregunta següent amb
solAlicitud de resposta escrita.

Com es va distribuir i prioritzar el Govern de les Illes els
100 milions d'euros que va adquirir a través d'un préstec amb el
banc Santander el mes de novembre passat?

Palma, a 13 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 Conselleria d'Agricultura, Medi
Ambient i Territori la pregunta següent amb solAlicitud de
resposta escrita.

En quina situació es troba la redacció dels plans de gestió,
o altres instruments prevists, dels "llocs d'interès comunitari"
(LIC) de les Illes Balears?

Palma, a 13 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

F)
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 Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst el Govern de les Illes Balears fer efectives les
aportacions que li corresponen com a membre del Consorci
esportiu de Ciutadella?

Palma, a 13 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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 Conselleria de Turisme i Esports la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Té previst el Govern de les Illes Balears suprimir el
Consorci esportiu de Ciutadella a través del qual es va executar
l'ampliació del pavelló esportiu del municipi?

Palma, a 13 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa impulsar per donar suport a les
entitats que treballen amb les races autòctones de les Illes
Balears?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

En quin grau de compliment es troba el seu compromís de
fer efectius els pagaments al sector primari de les Illes Balears?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa impulsar per donar suport a les
cooperatives agrícoles?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa impulsar per donar suport a
l'agricultura ecològica?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures pensa impulsar per donar suport a les
organitzacions professionals agràries?
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Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Què pensa fer respecte a la línia ferroviària de Santanyí
prevista al Pla director sectorial de transports?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines mesures ha impulsat per promoure l'ocupació dels
joves de les Illes Balears?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Cosme Bonet i Bonet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost té la targeta de transport única?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin cost té el manteniment del metro?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines persones físiques o jurídiques han mostrat el seu
interès per l'adquisició de l'immoble situat al carrer Palau Reial,
contigu al Parlament de les Illes Balears, a data de 15 de
desembre de 2011?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quines persones físiques o jurídiques han mostrat el seu
interès per l'adquisició de l'immoble situat al carrer Palau Reial,
contigu al Parlament de les Illes Balears, amb posterioritat al 15
de desembre de 2011?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total que abona la Conselleria
d'Administracions Públiques anualment en concepte de lloguer
d'immobles?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

T)
D'acord amb el que preveuen els articles 162 i 163 del

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total que abona la Conselleria d'Agricultura,
Medi Ambient i Territori anualment en concepte de lloguer
d'immobles?
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Palma, a 16 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total que abona la Conselleria d'Educació,
Cultura i Universitats anualment en concepte de lloguer
d'immobles?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total que abona la Conselleria de
Presidència anualment en concepte de lloguer d'immobles?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total que abona la Conselleria de Salut,
Família i Benestar Social anualment en concepte de lloguer
d'immobles?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total que abona la Conselleria de Turisme
i Esports anualment en concepte de lloguer d'immobles?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta escrita.

Quin és l'import total que abona la Vicepresidència
Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació anualment
en concepte de lloguer d'immobles?

Palma, a 16 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni J. Diéguez i Seguí.

3.11. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT PLE

Ordre de Publicació

RGE núm. 5847/11, de l'Hble. Sr. Diputat Gabriel Barceló
i Milta, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a copagament sanitari. (Ratificació
de l'admissió per delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5848/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a rectificació de la política de
retalls aplicats a l'ensenyament. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5855/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida I.
Cabrer i González, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
obertura d'una base de Ryanair a Palma de Mallorca.
(Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 21 de
desembre de 2011).

RGE núm. 5856/11, de l'Hble. Sra. Diputada Maria
Virtudes Marí i Ferrer, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a reunió amb propietaris afectats per incendis
forestals a Eivissa. (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 21 de desembre de 2011).
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RGE núm. 5857/11, de l'Hble. Sr. Diputat Francisco
Mercadal i Alabern, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a polítiques per tal de sortir de la crisi. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5858/11, de l'Hble. Sr. Diputat Fernando Rubio
i Aguiló, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
participació de la Conselleria d'Administracions Públiques en
el marc de la Conferència Estatal de la qualitat en els serveis
públics. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 21
de desembre de 2011).

RGE núm. 5859/11, de l'Hble. Sra. Diputada Margalida
Prohens i Rigo, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
millora de la gestió d'emergències. (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5860/11, de l'Hble. Sr. Diputat Carlos Luis
Veramendi i Mestre, del Grup Parlamentari Popular, relativa
a taxes aeroportuàries. (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5861/11, de l'Hble. Sra. Diputada María
Asunción Pons i Fullana, del Grup Parlamentari Popular,
relativa a obres a l'IES Josep Maria Quadrado. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5862/11, de l'Hble. Sra. Diputada Ana María
Aguiló i Garcías, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
actuacions per tal de millorar la situació econòmica de la
Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5863/11, de l'Hble. Sr. Diputat Llorenç S.
Galmés i Verger, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
finançament del programa de millora d'instalAlacions i
equipaments. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de
21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5864/11, de l'Hble. Sra. Diputada Lourdes
Bosch i Acarreta, del Grup Parlamentari Popular, relativa a
assistència a fires de turisme especialitzades. (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5865/11, de l'Hble. Sr. Diputat Joan Boned i
Roig, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a espais
protegits. (Ratificació de l'admissió per delegació. Mesa de 21
de desembre de 2011).

RGE núm. 5866/11, de l'Hble. Sra. Diputada Francesca
Lluc Armengol i Socias, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a balanç de gestió de mig any (I). (Ratificació de
l'admissió per delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5867/11, de l'Hble. Sra. Diputada Joana Maria
Barceló i Martí, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
balanç de gestió de mig any (II). (Ratificació de l'admissió per
delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5868/11, de l'Hble. Sra. Diputada Conxa
Obrador i Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a balanç de gestió de mig any (III). (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5869/11, de l'Hble. Sr. Diputat Vicenç Thomàs
i Mulet, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a balanç de
gestió de mig any (IV). (Ratificació de l'admissió per delegació.
Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5870/11, de l'Hble. Sra. Diputada Isabel Maria
Oliver i Sagreras, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a balanç de gestió de mig any (V). (Ratificació de l'admissió
per delegació. Mesa de 21 de desembre de 2011).

Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Sr. President del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Què pensa el president del Govern de les Illes Balears del
copagament sanitari?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quina valoració fa el conseller d'Educació del fet que més
de 200 centres educatius de les Illes reclamin una rectificació
total i immediata de la política de retalls que el Govern aplica a
l'ensenyament?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quina valoració fa el conseller de Turisme del fet que
Ryanair obri la seva base número 11 a Palma de Mallorca?
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Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Margalida Cabrer i González.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

D)
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 del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i
Territori la reunió mantinguda a l'illa d'Eivissa amb els afectats
per incendis forestals i propietaris de finques forestals per tal
d'explicar les actuacions previstes per la conselleria?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Maria Virtudes Marí i Ferrer.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

E)
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 vicepresident del Govern que es pot treure alguna
ensenyança aplicable a les Illes Balears de les polítiques
practicades pels països nòrdics per tal de sortir de la crisi.

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Francisco Mercadal i Alabern.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quina ha estat la participació de la Conselleria
d'Administracions Públiques en el marc de la Conferència
Estatal de la qualitat en els serveis públics celebrada
recentment?

Palma, a 15 de desembre de 2011.
El diputat:
Fernando Rubio i Aguiló.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

G)
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 actuacions està portant a terme la Conselleria
d'Administracions Públiques en  matèria de millora de les gestió
d'emergències?

Palma, a 15 de desembre de 2011.
La diputada:
Margalida Prohens i Rigo.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quina importància tenen per a l'economia de la nostra
comunitat autònoma les taxes aeroportuàries?

Palma, a 15 de desembre de 2011.
El diputat:
Carlos Luis Veramendi i Mestre.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quina és la situació de les obres de l'IES Josep Maria
Quadrado de Ciutadella de Menorca després d'haver estat
inaugurades per l'anterior executiu?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
María Asunción Pons i Fullana.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

J)
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.
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Atesa la situació econòmica que es va trobar la Conselleria
d'Educació, Cultura i Universitats en el mes de juny passat,
quines han estat les actuacions que ha portat a terme per tal de
solucionar-la?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Ana María Aguiló i Garcías.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

K)
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.

Per quin motiu la Fundació Illesport ha hagut de renunciar
a l'aportació de 23.952.753 euros per al finançament del
programa de millora d'instalAlacions i equipaments?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Llorenç S. Galmés i Verger.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Quina valoració fa de l'assistència de la Conselleria de
Turisme i Esports a fires de turisme especialitzades des que
vostè és conseller?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Lourdes Bosch i Acarreta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al conseller corresponent del Govern de les
Illes Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Què entén el Sr. Conseller per urbanització acabada i que
per tant no ha de figurar dins un espai protegit?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Joan Boned i Roig.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Sr. President del Govern de les Illes
Balears la pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral
davant Ple.

Sr. President del Govern, quines mesures concretes ha pres
el seu govern durant aquest mig any per reactivar l'economia de
les Illes Balears?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Francesca Lluc Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

O)
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 són les mesures concretes formulades pel Govern de
les Illes Balears per lluitar contra l'atur durant aquest darrer mig
any?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Joana Maria Barceló i Martí.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

P)
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.

Sra. Castro, ens pot informar de com ha gestionat el seu
govern les ajudes per prestacions econòmiques que cobreixen
les necessitats fonamentals de les persones que estan en situació
de risc derivades de la renda mínima d'inserció durant el darrer
mig any?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Conxa Obrador i Guzman.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

Q)
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.
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Sra. Castro, després de mig any de govern, quin és el balanç
que fa vostè al capdavant de la seva conselleria?

Palma, a 15 de desembre de 2011.
El diputat:
Vicenç Thomàs i Mulet.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

R)
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.

Després de mig any de govern, ens pot detallar les accions
i mesures posades en marxa per afavorir o incentivar els
emprenedors de les Illes Balears?

Palma, a 15 de desembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.

3.12. PREGUNTES AMB SOLALICITUD DE
RESPOSTA ORAL DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5824/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a noves urbanitzacions en
el litoral, a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i
Ordenació Territorial. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5825/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a pantalans a Portocolom,
a contestar davant la Comissió de Medi Ambient i Ordenació
Territorial. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5830/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ingressos en IRPF, a
contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5831/11, de l'Hble. Sr. Diputat Antoni Alorda i
Vilarrubias, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a ingressos en IRPF (II),
a contestar davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5836/11, de l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i
Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i
Més per Menorca, relativa a supressió de l'opció del català al
múltiplex de la TDT, a contestar davant la Comissió de Medi
Ambient i Ordenació Territorial. (Mesa de 21 de desembre de
2011).

RGE núm. 5853/11, de l'Hble. Sra. Diputada Fina Santiago
i Rodríguez, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a desplaçament de malalts
entre illes, a contestar davant la Comissió de Salut. (Mesa de
21 de desembre de 2011).

Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Quan el Sr. Delgado va dir "no nos planteamos ningún
consumo de territorio", tenia present l'anunci de reemprendre
noves urbanitzacions en el litoral?

Palma, a 5 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Medi Ambient i Ordenació Territorial.

Té intenció el Govern de les Illes Balears d'instalAlar
pantalans en el riuetó de Portocolom?

Palma, a 5 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Per què el Sr. Vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació ha previst per a l'any 2012 molts
menys ingressos en IRPF des que obtinguérem l'any 2010?

Palma, a 13 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.
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A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al vicepresident econòmic, de Promoció
Empresarial i d'Ocupació del Govern de les Illes Balears la
pregunta següent amb solAlicitud de resposta oral davant la
Comissió d'Hisenda i Pressuposts.

Es posa messions el Sr. Vicepresident econòmic, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació que la liquidació de l'any
2012 recollirà que les ingressos per IRPF han més que triplicat
la previsió dels pressupostos inicials?

Palma, a 13 de desembre de 2011.
El diputat:
Antoni Alorda i Vilarrubias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el diputat
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals.

Quin ha estat el motiu pel qual s'ha donat ordre de llevar
l'opció del català al múltiplex de la TDT?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, la diputada
sotasignant formula al Govern de les Illes Balears la pregunta
següent amb solAlicitud de resposta oral davant la Comissió de
Salut.

En quin lloc de les seves prioritats posa el Govern de  les
Illes Balears els malalts que s'han de desplaçar fora de l'illa per
seguir un tractament o assistir a la consulta d'un especialista?

Palma, a 14 de desembre de 2011.
La diputada:
Fina Santiago i Rodríguez.

3.14. PROPOSICIONS NO DE LLEI 
DAVANT COMISSIÓ

Ordre de Publicació

RGE núm. 5826/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a actualització i revisió del mapa
escolar de les Illes Balears, amb tramitació davant la Comissió
de Cultura, Educació i Esports. (Mesa de 21 de desembre de
2011).

RGE núm. 5844/11, del Grup Parlamentari Socialista,
relativa a accés, únicament per consultes, al SAP, amb
tramitació davant la Comissió d'Hisenda i Pressuposts. (Mesa
de 21 de desembre de 2011).

RGE núm. 5854/11, del Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa
i Més per Menorca, relativa a compliment dels compromisos
pendents de l'Estat, amb tramitació davant la Comissió
d'Economia. (Mesa de 21 de desembre de 2011).

Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió de Cultura, Educació i Esports.

Atès que la Proposta de planificació escolar de les Illes
Balears (2000-2004), coneguda com “mapa escolar”, necessita
una actualització i una revisió que han estat reclamades, des de
fa anys, pel Consell Escolar de les Illes Balears, òrgan màxim
de representació de la comunitat educativa de les Illes.

Atès que el mapa escolar s’ha d’entendre com una proposta
oberta i dinàmica de la xarxa educativa, com una eina, no com
una “planificació definitiva”, que s’ha d’anar adaptant i
modificant periòdicament incorporant actualitzacions de dades,
variacions de la demanda escolar, etc.

Atès que el “Mapa escolar” no és un simple pla
d’infraestructures: és l’anàlisi de la situació actual, la
prospectiva poblacional del futur i la planificació, a anys vista,
de les necessitats del sistema educatiu, pel que fa a nous centre
i a plantilles de professorat. És, a més, un compromís públic de
solucionar les problemàtiques detectades, a partir de criteris
clars i objectius.

Atès que el mapa escolar és un document de treball que
estableix propostes d’ubicació i quantificació de l’oferta
educativa en base a criteris demogràfics, projecció de població,
evolució de la població escolaritzada, la xarxa de centre
existents, ràtios d’alumnes, etc.

Atès que és fonamental, i més en temps de recursos
econòmics escassos, que les noves construccions, i ampliacions,
de centres educatius es facin en base a criteris de necessitat
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objectiva i no a partir de decisions aleatòries molt sovint
carregades d’arbitrarietat.

Atès que el mapa escolar és un document de caràcter obert
que fa imprescindibles les aportacions de colAlectius, entitats,
administracions, partits polítics, etc., que prenen part en la
programació general de l’ensenyament per tal que el document
final contengui tots els seus suggeriments, aportacions i
millores.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM- Iniciativaverds
-Entesa i Més per Menorca proposa a aquesta comissió la
següent 

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a actualitzar i revisar el mapa escolar de les Illes
Balears, tot incorporant-hi les aportacions que hi facin els
sectors que prenen part en la programació general de
l’ensenyament.

Palma, a 5 de desembre de 2011.
El diputat:
Nel Martí i Llufriu.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari Socialista presenta la proposició no de llei següent
perquè sigui tramitada davant la Comissió d'Hisenda i
Pressuposts.

Exposició de motius

La transparència és un dels pilars sobre els quals s’ha de
sustentar l’acció del Govern, i així ho ha manifestat el president
de les Illes Balears en multitud d’ocasions; transparència entesa
tant el sentit de la presa de les decisions dels governants, com
també transparència amb la gestió dels doblers públics.

L’exercici de la transparència per part dels governants és el
que permet al ciutadà conèixer el perquè i el com de les
decisions, així com la forma de posar-les en pràctica.

En aquest sentit, és tasca de l’oposició analitzar, controlar
l’actuació del govern, amb els instruments que el Reglament del
Parlament li atorga.

No hi ha dubte que la gestió dels recursos públics és un punt
clau i, per això, fer que aquesta sigui el més transparent possible
és avui una qüestió en la qual es pot avançar i arribar més
enfora.

Per això, el Grup Parlamentari Socialista considera que el fet
que diputats del Govern i de l’oposició tenguin accés,
únicament per consultar, al Programa de Gestió Pressupostària
de la CAIB, és una passa necessària per assolir més
transparència en la gestió dels recursos públics, demanda, per
altra part, que la societat també fa.

Però no sols guanyaríem en transparència, també ho faríem
en eficàcia, eficiència i austeritat, ja que disposar d’aquest accés
únicament per a consultes, faria innecessàries preguntes,
solAlicituds de documentació, i la tramesa que fa el Govern cada
tres mesos de l’estat d’execució pressupostària es podria
suprimir, amb l’estalvi de paper i de temps, tant del Govern com
dels diputats.

Per això, per millorar la transparència, per guanyar eficàcia,
eficiència i austeritat, el Grup Parlamentari Socialista presenta
la següent

Proposició no de llei

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears a donar accés, únicament per a consultes, al Programa
de Gestió Pressupostària de la CAIB (SAP) a tots els diputats de
la Comissió d’Hisenda i Pressuposts del Parlament de les Illes
Balears, amb la finalitat que la transparència en la gestió del
Govern dels fons públics, així com l'eficiència i l'agilitat, tant
dels membres del Govern com dels diputats en compliment de
la seva tasca, sigui real i efectiva.

Palma, a 12 de desembre de 2011.
La diputada:
Isabel Maria Oliver i Sagreras.
La portaveu:
Francina Armengol i Socias.

A la Mesa del Parlament de les Illes Balears.

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

Reglament del Parlament de les Illes Balears, el Grup
Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca presenta la
proposició no de llei següent perquè sigui tramitada davant la
Comissió d'Economia.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix a
l'article 3 que els poders públics garantiran la realització
efectiva de totes les mesures necessàries per evitar que del fet
diferencial es puguin derivar desequilibris econòmics o de
qualsevol altre tipus que vulnerin el principi de solidaritat entre
comunitats autònomes.

L’article 138.1 de la Constitució estableix que l’Estat
garantirà la realització efectiva del principi de solidaritat
consagrat a l’article 2 de la Constitució, vetllant per
l’establiment d’un equilibri econòmic adequat i just entre les
diverses parts del territori, atenent assenyaladament les
circumstàncies del fet insular.

Així doncs, al llarg de la seva història i en base a aquestes
disposicions i d’altres com la Llei 30/1998, de 29 de juliol, de
règim especial o la Llei Orgànica 8/1980, de 22 de setembre, de
finançament de les comunitats autònomes, s’haurien de
promoure i garantir projectes concrets d’inversió entre les Illes
Balears i l’Estat.
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Les diferències territorials, sobretot pel fet insular, ens han
duit a signar amb l’Estat diversos convenis de colAlaboració
precisament per compensar aquesta realitat.

Sense entrar en aquesta iniciativa en l’injust sistema de
finançament que patim, resulta inqüestionable l’incompliment
de nombrosos compromisos contrets per l’Estat, un
incompliment que perjudica greument la nostra economia i les
arques de la nostra comunitat.

El Govern de les Illes Balears ha quantificat el deute de
l’Estat envers les Illes en més de 1.000 milions d’euros que
inclou inversions estatutàries, el conveni ferroviari, convenis de
carreteres, així com les partides corresponents a IB-Salut i
l’Inestur o el conveni amb Turespaña per a la remodelació de la
platja de Palma.

Per tot això, el Grup Parlamentari PSM-IniciativaVerds-
Entesa i Més per Menorca proposa a la comissió la següent

Proposició no de llei

Primer. El Parlament de les Illes Balears exigeix al Govern de
l’Estat que compleixi amb els seus deures i faci efectius tots els
compromisos contrets amb les Illes Balears.

Segon. El Parlament de les Illes Balears dona suport al Govern
de les Illes Balears i l’insta a exigir al Govern de l’Estat per
totes les vies al seu abast, inclosa, si cal, la judicial, el
compliment íntegre i lleial de tots els compromisos contrets
amb la nostra comunitat.

Palma, a 14 de desembre de 2011.
El portaveu:
Gabriel Barceló i Milta.

3.15. RESPOSTES A PREGUNTES

Ordre de Publicació
A)

A la Pregunta RGE núm. 3705/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a actuacions a Son
Dureta. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

¿Per quins motius la Sra. Consellera de Salut, Família i
Benestar Social ha decidit no fer cap actuació a l'antic hospital
de Son Dureta fins a l'any 2013?

Seguim amb els estudis tècnics i els processos administratius
per definir l'abast del projecte, per la qual cosa, no s'ha decidit
no realitzar cap actuació.

Palma, 7 de novembre de 201.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.

Ordre de Publicació
B)

A les Preguntes RGE núm. 3711/11, 3712/11, 3718/11 i
3723/11 presentades per l'Hble. Sra. Diputada Rosamaria
Alberdi i Castell, relatives a reducció de la jornada de
professors interins, a publicació de la relació de professors en
funcions ADT i AD, a professors contractats a mitja jornada i
a nombre de professors interins contractats el curs passat i
enguany. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quants de professors/es interins/interines estaven
contractats/des a les diferents illes en jornada completa el curs
passat i enguany han vist reduït el seu contracte a mitja
jornada?

53 interins han passat de jornada completa a mitja jornada,
i 86 interins han passat de mitja jornada a jornada completa.

Indiqui les raons per les quals enguany no s'ha publicat a
la pàgina web de la Conselleria d'Educació la relació de
professors/res en comissió de servei fent funcions d'ATD i AD
i la data que es pensa fer pública aquesta relació.

La publicació de les destinacions provisionals per a un curs
es realitza dins el Procés d'adjudicació anual de destinacions
provisionals. En els cas de les comissions de serveis es publica
tan sols la relació de persones destinades a centres educatius i
en els supòsits prevists a la convocatòria anual de comissions de
serveis.

Quants professors/es interins/interines estaven
contractats/des a les diferents illes en jornada completa al curs
passat i quants enguany?

El curs passat hi havia 1.868 interins contractats a jornada
completa i en el curs actual, 2.020.

Quants professors/res estaven contractats/des a mitja
jornada el curs passat i quants enguany?

El curs passat hi havia 358 professors contractats a mitja
jornada i en el curs actual, 420.

Palma, 25 de novembre de 201.
El conseller d'Educació, Cultura i Universitats:
Rafael A. Bosch i Sans.

Ordre de Publicació
C)

A la Pregunta RGE núm. 3725/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Vicenç Thomàs i Mulet, relativa a atenció sanitària
a Can Picafort. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Té previst la Conselleria de Salut, Família Benestar Social
millorar l'atenció sanitària a Ca'n Picafort l'any vinent?

La previsió és una millora contínua de l'atenció sanitària.

Palma, 31 d'octubre de 201.
La consellera de Salut, Família i Benestar Social:
Carmen Castro i Gandasegui.
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Ordre de Publicació
D)

A les Preguntes RGE núm. 3731/11 i 3734/11, presentada
per l'Hble. Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a
alfals subvencionat, III i IV. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre
de 2011).

Quines són les condicions del Govern pel subministrament
d'alfals subvencionat el 2011?

A Mallorca i Eivissa hi poden optar les explotacions de llet
(vaques, ovelles i cabres) que estaven sotmeses al control lleter
a 31/12/2010.

A Menorca hi opten les explotacions que estiguin associades
a les cooperatives agràries menorquines (Unió de Cooperatives
Agràries Menorquines i Cooperativa de Sant Guillem i Santa
Escolàstica).

Palma, 25 d'octubre de 201.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
E)

A la Pregunta RGE núm. 3732/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a alfals
subvencionat, V. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quin ha estat el 2001 el repartiment per part del Govern de
l'alfals subvencionat per illes i per finques?

A la data de la seva pregunta, el repartiment per finques ha
estat el següent:

07-013-0052 75.558 kg
07-022-0149 194.460 kg
07-033-0113 156.120 kg
07-065-0010 92.740 kg
07-013-0129 26.140 kg
07-013-0015 113.800 kg
07-022-0190 129.700 kg
07-031-0165 249.100 kg
07-013-0255 18.280 kg
07-003-0170 18.280 kg
07-013-0616 48.642 kg
07-022-0563 79.980 kg
07-013-0188 75.880 kg
07-013-0077 83.940 kg
07-013-0042 112.703 kg
07-033-0214 159.580 kg
07-031-0026 178.160 kg
07-054-0128 219.040 kg
07-040-0440 123.500 kg
07-022-0234 18.62 kg 0

Menorca: 1.109.500 kg, repartits a les cooperatives (Unió de
Cooperatives Agràries Menorquines i Cooperativa de Sant
Guillem i Santa Escolàstica).

Palma, 25 d'octubre de 201.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
F)

A la Pregunta RGE núm. 3733/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a alfals
subvencionat, II. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quin és el volum total de l'alfals subvencionat pel Govern de
les Illes Balears el 2010?

6.995.642 kg.

Palma, 25 d'octubre de 201.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
G)

A la Pregunta RGE núm. 3735/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Barceló i Martí, relativa a volum d'alfals
alfals subvencionat. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quin és el volum d'alfals subvencionat pel Govern de les
Illes Balears el 2011?

A data de la seva pregunta, 3.383.723 kg.

Palma, 25 d'octubre de 201.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
H)

A la Pregunta RGE núm. 3755/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Cosme Bonet i Bonet, relativa a Serra de
Tramuntana. (BOPIB núm. 16, de 14 d'octubre de 2011).

Quines mesures ha pensat impulsar des de la Conselleria
d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la Serra de
Tramuntana com a Patrimoni de la Unesco en categoria de
paisatge cultural?

En relació amb la iniciativa titulada Serra de Tramuntana i
on es demana quines mesures s'han pensat impulsar des de la
Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori a la Serra
de Tramuntana com a Patrimoni de la Unesco en categoria de
paisatge cultural, vos contestam que és el Consell de Mallorca
i no el Govern de les Illes Balears qui s'encarrega de la gestió
d'aquesta figura.

Palma, 19 d'octubre de 201.
El conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori:
Gabriel Company i Bauzá.

Ordre de Publicació
I)

A la Pregunta RGE núm. 3758/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Isabel Maria Oliver i Sagreras, relativa a
actuacions a la Serra de Tramuntana. (BOPIB núm. 17, de 21
d'octubre de 2011).
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Per a la gestió de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni
de la Humanitat s'ha creat un consorci integrat pel Consell de
Mallorca i pel Govern de les Illes Balears. Dia 6 de setembre de
2011 es constituí la Junta Rectora d'aquest consorci, que
s'encarregarà d'aprovar el pla de gestió i els programes
d'actuació per a la millora i la conservació de la Serra. Aquesta
junta rectora quedà constituïda per la presidenta del Consell de
Mallorca, que la presideix, pel conseller executiu de Presidència
del consell insular, com a vicepresident, i per vuit vocals, quatre
en representació del Govern de les Illes Balears i altres quatre
en representació del Consell de Mallorca. També formarà part
de la junta un representant de cadascun dels municipis
compresos a l'àmbit territorial de la Serra de Tramuntana, que
s'adheriran al consorci amb posterioritat a la seva constitució.
Aquest consorci està integrat dins de l'organització de la
Conselleria de Presidència.

Entre les primeres mesures del consorci es preveu la
solAlicitud d'ajudes d'àmbit nacional i europeu per a la millora
i la conservació de la Serra.

La Conselleria de Turisme i Esports donarà suport a totes les
iniciatives que suposin una millora del medi ambient i que
propiciïn un turisme sostenible i desestacionalitzador.

Palma, 4 de novembre de 201.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
J)

A la Pregunta RGE núm. 3810/11, presentada per l'Hble.
Sra. Diputada Joana Lluïsa Mascaró i Melià, relativa a
subvencions fina a 31 de desembre de 2011. (BOPIB núm. 17,
de 21 d'octubre de 2011).

Quines subvencions directes té previst atorgar el Govern de
les Illes Balears fins a 31 de desembre de 2011?

Amb referència a les subvencions directes que atorguen les
direccions generals de Vicepresidència Econòmica, de
Promoció Empresarial i d'Ocupació, us comunic el següent:

La Direcció General de Comerç i Empresa no té cap
subvenció a dia d'avui.

La Direcció General de Treball i Salut Laborat no té cap
subvenció a dia d'avui.

La Direcció General d'Energia té previst atorgar, abans que
finalitzi l'any 2011, subvencions per un import de 2,2 milions
d'euros. Gràcies a la feina realitzada per l'equip de la
Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i
d'Ocupació que encapçala el Sr. Josep I. Aguiló, es va
aconseguir desbloquejar la partida pressupostària que l'Institut
per a la Diversificació i l'Estalvi Energètic (IDAE) havia
d'enviar enguany a la CAlB per subvencionar accions en
matèria d'energies renovables. Aquest doblers restaven pendents
des de feia mesos, a l'espera que el pla de sanejament financer
de la comunitat autònoma rebés el vistiplau del Ministeri
d'Hisenda, cosa que no havia aconseguit l'executiu que
governava abans de les eleccions de maig, i sí el Govern que va
sortir d'aquests comicis.

Una vegada llevats els impediments, dia 25 d'octubre es va
firmar el conveni preceptiu entre els representants de la
Vicepresidència Econòmica i l'IDAE.

Les línies de subvencions que es convocaran properament
mitjançant el BOIB, es dirigeixen a fomentar les energies
renovable, amb dos nivells de prioritat:
.- Dins les àrees prioritàries, les línies a subvencionar són:

• Solar tèrmica de baixa temperatura
• Biomassa tèrmica
• InstalAlacions híbrides biomassa+solar tèrmica
• Solar fotovoltaica aïllada, o mixta eòlica+fotovoltaica

.- Dins les àrees complementàries, les ajudes aniran a:
• Petites instalAlacions per obtenir i aprofitar biogàs
• Equips de tractament en el camp de la biomassa

geotèrmia
Una vegada finalitzada tota la tramitació administrativa se'n

preveu la seva publicació al BOIB.

Palma, 3 de novembre de 201.
El vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i

d'Ocupació:
José Ignacio Aguiló i Fuster.

Els documents annexos a la resposta queden dipositats al
Registre General de la cambra, a disposició dels senyors
diputats i de les senyores diputades.

Ordre de Publicació
K)

A la Pregunta RGE núm. 3816/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a visita a Menorca, V.
(BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

Quines són les visites, entrevistes i reunions de feina dutes
a terme a Menorca durant la darrera setmana de setembre pel
conseller de Turisme i Esports i els seus acompanyants del
Govern?

La relació de reunions de feina i visites és la següent:

Dia 28 de setembre:
10,30 hores: reunió Consell Insular de Menorca.
11,30 hores: reunió Plataforma el Transport aeri ofega Menorca.
12, 30 hores: roda de premsa.
13,45 hores: visita al port d'Addaia i reunió amb representants
del club nàutic.
16,00 hores: reunió Associació Menorquina d'Empreses
Nàutiques (ASMEN)
17,30 hores: reunió Ajuntament de Maó.
19.00 hores: reunió amb representants de l'Ajuntament d'Alaior.

Dia 29 de setembre:
9,30 hores: reunió Ajuntament de Ciutadella.
10,30 hores: visita al port de Ciutadella.
11,00 hores: reunió Club Nàutic de Ciutadella.
11,30 hores: atenció mitjans de comunicació.
12,00 hores: visita al Port de cala En Bosch i reunió amb
representants del Club Nàutic.
13,00 hores: inauguració del centre de convencions a Es
Mercadal.
14,30 hores: visita al Port de Fornells i reunió amb representants
del Club Nàutic.
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Palma, 25 d'octubre de 201.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
L)

A la Pregunta RGE núm. 3819/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a visita a Menorca, III.
(BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

Quants de dies durà la visita a Menorca de la darrera
setmana de setembre del conseller de Turisme i dels seus
acompanyants a càrrec del Govern?

La visita durà dos dies, amb sortida des de Palma de
Mallorca dia 28 a les 9.40 hores i amb arribada a Palma de
Mallorca dia 29 a les 17,30 hores.

Palma, 25 d'octubre de 201.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
M)

A les Preguntes RGE núm. 3821/11 i 3823/11, presentades
per l'Hble. Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relatives a visita a
Menorca, I i II. (BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

Qui són i quin càrrec ocupen en el Govern de les Illes
Balears les persones que acompanyaren el conseller de
Turisme a la visita a Menorca de la darrera setmana de
setembre? Quantes persones acompanyaren el conseller amb
càrrec del Govern?

Les persones que acompanyaren el conseller de Turisme
foren les següents:
• Jaume Martínez Llabrés, director general de Turisme.
• Antonio Deudero Mayans, director general de Ports i

Aeroports.
• Javier Morente López, director general d'Esports.
• Mª José Merino Ruiz, cap de Premsa de la conselleria.
• Cecilia Plasencia Venys, cap de Gabinet de la conselleria.

Palma, 25 d'octubre de 201.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

Ordre de Publicació
N)

A la Pregunta RGE núm. 3822/11, presentada per l'Hble.
Sr. Diputat Nel Martí i Llufriu, relativa a visita a Menorca, IV.
(BOPIB núm. 17, de 21 d'octubre de 2011).

Quin fou el cost total, detallat per passatges, pernoctacions,
desplaçaments, dietes, ...de la visita a Menorca de la darrera
setmana de setembre del conseller de Turisme i els seus
acompanyants del Govern?

Les despeses foren les següents:
• Lloguer de cotxe amb xofer: 675 euros.
• Avió Palma-Menorca-Palma per a 6 persones: 762,48 euros.

• Hotel per a 6 persones: 594,18 euros.
• Restaurants per a 6 persones: 690.04 euros.

Palma, 26 d'octubre de 201.
El conseller de Turisme i Esports:
Carlos Delgado i Truyols.

3.17. INFORMACIÓ

Ordre de Publicació

A)
Tramitació davant la Comissió d'Assumptes Institucionals

i Generals per a la Pregunta RGE núm. 5021/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5806/11, presentat pel diputat Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu, del
Grup Parlamentari PSM-IV-Entesa i Més per Menorca, i
accepta que la pregunta esmentada, relativa a política regional
europea (BOPIB núm. 24, de 2 de desembre d'enguany) es
tramiti davant la Comissió d'Assumptes Institucionals i
Generals.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

B)
Manteniment per al proper període de sessions de les

interpelAlacions RGE núm. 1888/11, 2226/11, 2243/11,
2247/11, 3122/11, 3455/11, 4600/11 i 4601/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5849/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i,
conformement amb l'article 159.4 del Reglament de la cambra,
accepta que les interpelAlacions següents, presentades per aquest
grup parlamentari, es mantenguin per al proper període de
sessions:
• RGE núm. 1888/11, relativa a policia turística (BOPIB núm.

6, de 8 de juliol de 2011).
• RGE núm. 2226/11, relativa a política general en matèria de

gestió pública (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
• RGE núm. 2243/11, relativa a política general en matèria de

promoció turística (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de 2011).
• RGE núm. 2247/11, relativa a política general en matèria

d'inspecció turística (BOPIB núm. 8, de 29 de juliol de
2011).

• RGE núm. 3122/11, relativa a política general en
transferències de justícia (BOPIB núm. 13, de 23 de
setembre de 2011).
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• RGE núm. 3455/11, relativa a política de subvencions del
Govern de les Illes Balears (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
de 2011).

• RGE núm. 4600/11, relativa a política sociosanitària
(BOPIB núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

• RGE núm. 4601/11, relativa a política energètica (BOPIB
núm. 23, de 25 de novembre de 2011).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

C)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la Proposició

no de llei RGE núm. 3983/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5851/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i,
conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i amb la resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, accepta que la proposició no de llei esmentada,
relativa a convocatòria immediata de la conferència de
presidents (BOPIB núm. 18, de 28 d'octubre d'enguany) es
tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

D)
Tramitació pel procediment d'urgència per a la

InterpelAlació RGE núm. 4600/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5852/11, presentat pel Grup Parlamentari Socialista, i,
conformement amb els articles 100 i 101 del Reglament de la
cambra i amb la resolució de Presidència reguladora de
l'aplicació del procediment d'urgència a les iniciatives no
legislatives, accepta que la interpelAlació esmentada, relativa a
política sociosanitària (BOPIB núm. 23, de 25 de novembre
d'enguany) es tramiti per aquest procediment.

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.

Ordre de Publicació

E)
Retirada de les preguntes amb solAlicitud de resposta

escrita RGE núm. 3509/11, 4135/11 i 4137/11 i de les
preguntes amb solAlicitud de resposta oral davant comissió
RGE núm. 3558/11, 3560/11, 3564/11 a 3568/11, 2616/11,
4433/11, 4448/11 i 4455/11. 

La Mesa del Parlament de les Illes Balears, en sessió de dia
21 de desembre de 2011, admet a tràmit l'escrit RGE núm.
5804/11, presentat per la diputada Hble. Sra. Conxa Obrador i
Guzman, del Grup Parlamentari Socialista, i accepta la retira de
les preguntes següents:
• RGE núm. 3509/11, relativa a llei de dependència (BOPIB

núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany).
• RGE núm. 4135/11, relativa a expedients sancionadors a

companyies aèries (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre
d'enguany).

• RGE núm. 4137/11, relativa a expedients sancionadors a les
entitats financeres (BOPIB núm. 19, de 4 de novembre
d'enguany).

• RGE núm. 3558/11, relativa a expedients sancionadors
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany).

• RGE núm. 3560/11, relativa a informació dels passatgers
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany).

• RGE núm. 3564/11, relativa a economia social (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany). 

• RGE núm. 3565/11, relativa a arbitratge i coregulació
(BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany).

• RGE núm. 3566/11, relativa a pujar imposts (BOPIB núm.
15, de 7 d'octubre d'enguany).

• RGE núm. 3567/11, relativa a conveni de colAlaboració
EBAP Menorca (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre
d'enguany).

• RGE núm. 3568/11, relativa a protecció dels consumidors i
usuaris (BOPIB núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany).

• RGE núm. 3616/11, relativa a delinqüència juvenil (BOPIB
núm. 15, de 7 d'octubre d'enguany).

• RGE núm. 4433/11, relativa a fons estructurals a les
cooperatives (BOPIB núm. 22, de 18 de novembre
d'enguany).

• RGE núm. 4448/11, relativa a subvencions concedides
(BOPIB núm. 22, de 18 de novembre d'enguany).

• RGE núm. 4455/11, relativa a augment de persones que
viuen sota del llindar de la pobresa (BOPIB núm. 22, de 18
de novembre d'enguany).

I això es publica per a coneixement general.
Palma, a 21 de desembre de 2011.
El president del Parlament:
Pere Rotger i Llabrés.
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